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Stationers basfunktioner och klassindelning
1. Inledning
Det kollektiva långväga och kortväga resandet på järnväg ökar, och i Trafikverkets
uppgift ingår att verka för kollektivtrafikens utveckling.
Den kollektiva resan är idag övervägande trafikslagsövergripande och består av flera
delresor, med byten mellan trafikslagen. Graden av smidighet i trafiksystemet och i
noderna, det vill säga effektiviteten i anläggningen och bytespunkten för resenären,
påverkar viljan att resa kollektivt.
En välfungerande station är en betydande del i ”hela resan” och ska vara enkel, effektiv
och säker. Järnvägsmarknaden är avreglerad och ansvaret för en stations olika delar är
fördelat mellan aktörer med olika inriktning., uppdrag och mål. Trafikverkets ansvar och
uppdrag är att tillhandahålla konkurrensneutrala och enhetliga resenärsfunktioner
anpassade till stationens funktion som nod i transportsystemet.
Eftersom olika mål förverkligas genom utformning och gestaltning, innebär det att det
krävs en kunskap om vilken funktionell nivå som är nödvändig för resenären och, vilka
lösningar i den fysiska miljön som bäst bidrar till målen eller som undviker
målkonflikter.
Tidigare bestämdes utformnings- och utrustnings nivåer från fall till fall, vilket ofta
resulterade i splittrade och osammanhängande stationsmiljöer, ineffektivitet och stora
förvaltningskostnader. Synen på vad en station ska erbjuda och hantera, varierade, såväl
geografiskt som mellan olika aktörers förhållningssätt.
I denna revidering av riktlinjen (TDOK 2013:0685) klargörs Trafikverkets arbete med
vilken uppgift stationens ingående funktioner, utrustning och anläggningsdelar har och
på vilket sätt dessa ska omhändertas genom utformning. Revideringen avser framför allt:

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

-

Förändringar i interna och externa regelverk och krav, (exempelvis TSD –PRM)
Utformnings för ökad punktlighet och ökad säkerhet i stationsmiljön

Hur de ingående funktionerna, utrustningen och anläggningsdelarna ska hänga samman
och mer preciserat och sammanhållet utformas, fördjupas vidare i rapporterna
”Stationsmiljö – Utformning av stationen med resenären i fokus” (typstationer) samt
”Stationens profilprogram”.

Krav och förutsättningar
Vilka resenärsfunktioner som ska finnas på stationer är ett resultat av
 tolkning av EU- krav och nationell lagstiftning
 Trafikverkets ställningstaganden
 avvägningar och behov för resenär och operatörer
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förutsättningar för säkerhet
effektivitet för resenär och för Trafikverkets förvaltning.

Allmänt som påverkar och ställer krav på stationsfunktionen:


EU- förordning ” TSD PRM; avseende funktionshindrade i det europeiska
järnvägssystemet” (EU 1300/2014). Reglering av primärt fysiska funktioner och
information på stationer. Detta innebär ökade krav på stationsanläggningen.



EU - förordning ”Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer” (EG
2007/1371/). Reglering av fysiska funktioner, information och service på
stationen. Detta innebär ökade krav på stationsanläggningen.



Plan och bygglagen (PBL), plan och bygg förordningen (PBF) och Byggregler
(BBR).



BFS Tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
ALM 2, HIN 2.



Ny kollektivtrafiklag (2009/10:200, lag 2010:1065).
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I Trafikverket har ett antal beslut och arbeten genomförts som påverkar och ska
betraktas som underlag för denna riktlinje, exempelvis:


Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets
ansvarsområde på stationer, (TDOK 2015:0085)



Övergripande principer för tillträde och prissättning på bytespunkter – en
vägledning.
(Trafikverket, Svensk kollektivtrafik och Sveriges kommuner och landsting,
2012)



järnvägsnätsbeskrivning (JNB)



rapport Stationens uppbyggnad, basfunktioner och klassindelning, dnr TRV
2012/4 1572 och Stationens basfunktioner – grundläggande uppbyggnad,
funktioner och tjänster, F10-2663/SA00 - 2010)



Stationshandbok, (TRV 2012:226), en vägledning



rapport ”Utformning av den fysiska miljön på stationer för personer med
funktionsnedsättning” (TRV 2015:237)



PM Trafikverkets arbete med stationsutveckling – underlag för beslut om
inriktningar och åtgärder (2016-12-08)



Trafikverket, rapport Stationsmiljö – Utformning av stationen med resenären i
fokus; Stationstyper



Trafikverket, rapport Stationens Profilprogram



GD beslut, Minskning av antalet omkomna i järnvägssystemet till år 2020 – Mål
för Trafikverket, (TDOK 2012:533).
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2. Syfte
Det övergripande målet med denna riktlinje är att Trafikverket ska, genom
välfungerande stationer och bytespunkter i transportsystemet, bidra till ett ökat resande
med kollektivtrafik och därmed till att de transportpolitiska målen nås.
Riktlinjen ska säkerställa att en grundläggande, långsiktig och sammanhållen
funktionsnivå uppnås och att externa föreskrifter och tolkningsbara krav följs så som
Trafikverket tolkat och beslutat dessa.
Utarbetandet av resenärsfunktioner på stationer ska säkerställa en god kvalitet och leda
till mer sammanhängande, enhetliga och attraktiva stationsanläggningar.
Riktlinjen ska bidra till och ge stöd i ett förhållningssätt som är gemensamt för
Trafikverket. Den effektivare hanteringen innebär att investeringar ska ge största möjliga
effekt när det gäller höjd kapacitet och kvalitet i järnvägssystemet.

3. Definitioner och förklaringar
Basfunktioner
Bytespunkt
Station
Stationsanläggning
Stationsfunktionen
Resenärsfunktion
Järnvägens kärnfunktion
Stationshus

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

JNB
RKM
BFS
BBR
ALM, HIN

PBL
TSD
TSD- PRM
AKJ

Grundläggande resenärsfunktioner på en
station
Plats avsedd för möjlighet att byta mellan
fordon eller färdsätt under en resa
Bytespunkt i järnvägssystemet
Den fysiska anläggningen som behövs för
att upprätthålla stationsfunktionen
De samlade resenärsfunktioner som en
station erbjuder resenären
Funktion vars syfte är att upprätthålla viss
funktionalitet för personer som vistas på
stationen i egenskap av resenär
Plattform, plattformsförbindelse och
övriga delar av en station som Trafikverket
ansvarar för
Kan innefatta resenärsfunktioner som
väntsal. Kan utgöra en del av
bytespunkten men inte nödvändigtvis.
Järnvägsnätsbeskrivning
Regional kollektivtrafikmyndighet
Boverkets författningssamling
Boverkets byggregler
BFS 2011:5 och ALM 1-2, HIN 1-2.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om användbarhet för personer med
funktionsnedsättning
Plan och bygglagen
Tekniska specifikationer för
Driftskompabilitet - för järnväg, beslutade
av EU
TSD avseende personer med
funktionsnedsättning
Anläggningsspecifika krav för järnväg
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Ansvar som anläggningsägare
Trafikverket ansvarar för funktionen gentemot resenärer och järnvägsföretag på
stationer. Funktionen realiseras genom anläggningsdelar och utrustning med viss
utformning, dimensionering och organisering. Genom beslut om fördelning av ägarskap
på stationer (TDOK 2015:0085) gäller att Trafikverket ska äga och förvalta plattformar
med utrustning, plattformsförbindelser med utrustning samt
trafikinformationsutrustning. Trafikverket har som fastighetsägare också ett ansvar för
andra aktörers eventuella utrustningar i Trafikverkets fastigheter, till exempel att dessa
exempelvis följer EU krav för personer med funktionsnedsättning.

I allt väsentligt sammanfaller gränsen för Trafikverkets ansvar för funktioner och
anläggning/utrustning med gränserna för Trafikverkets fastigheter. Ett viktigt undantag
är den dynamiska trafikinformationsutrustningen, som Trafikverket ansvarar för även
längs resenärsflöden i stationshus.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

4. Omfattning


Riktlinjen omfattar endast stationer för persontrafik med tåg.



Riktlinjen är avgränsad till och hanterar Trafikverkets ansvarsområde på
stationen, det vill säga plattformar med utrustning, plattformsförbindelser med
utrustning samt trafikinformations utrustning.



Riktlinjen slår fast en miniminivå för resenärsfunktioner på landets stationer.
Den hindrar inte utökning av funktioner och allmänna eller särskilda kvaliteter.



I riktlinjen hänvisas till olika regelverk, men den är inte heltäckande när det
gäller regelverkens innehåll. Detta måste i sin helhet sökas i de styrande
dokument och regelverk som gäller för respektive fråga.
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En del resenärsfunktioner utgör krav i ”TSD avseende funktionshindrade i det
europeiska järnvägssystemet” och är en parameter i sammanvägningen av
funktioner.



Riktlinjens utgångspunkter finns i rapporten ”Stationens uppbyggnad,
basfunktioner och klassindelning”, dnr TRV 2012/4 1572. Detta bygger på
betraktandet ”hela resan” – att hela stationen med flera aktörers
ansvarsområden måste samverka för att en välfungerande station ska uppnås. I
rapporten har andra aktörers ansvarsområden tagits med för att beskriva en
nödvändig interaktion och helhet, med de funktioner som är nödvändiga för den
välfungerande ”hela resan”.



Riktlinjen ska användas vid planering i tidiga skeden av planeringsprocessen,
såsom arbete med åtgärdsvalsstudier, ansvars- och kvalitetsdiskussioner,
avsiktsförklaringar och avtal och vid utarbetande av AKJ, krav, råd och
standarder. Riktlinjen ska också användas vid genomförande av ny- och
ombyggnader, trimningsåtgärder, reinvesteringar och förvaltning, för att säkra
att rätt börläge uppnås. Preciseringen av resenärsfunktioner ger Trafikverket ett
verktyg för en effektiv och systematisk planering av åtgärder på bytespunkter,
och ska fungera som underlag vid utarbetande av tjänster och eventuell
prissättning.



I riktlinjen ingår inte sammanställningen av funktioner till samordnade och
sammanhållet utformade stationsmiljöer (stationstyper) mer än som
illustrationer och inte precisering och bearbetning av funktioner/utrustning i
form av ”profilprogram”. Detta finns redovisade i Trafikverkets rapporter
”Stationsmiljö – Utformning av stationen med resenären i fokus” och
”Stationens profilprogram”.

5. Tillämpning Stationen
Stationen ska fungera för avresa, ankomst, väntan och byten vid resor i
transportsystemet, det vill säga fungera som ingång och stöd i kollektivtrafiken. Den ska
också fungera för samtliga trafikslag, som buffert vid störningar och som länk mellan
omgivande delar i en ort.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

För att stationen bäst ska omhänderta den uppgiften och hantera resenärens behov, är
den grundläggande uppbyggnaden och utrustningen på stationen viktig.
Trafikverket ansvarar enbart för stationens kärnfunktion. Kärnfunktionen är en
begränsad del av bytespunkten, det vill säga plattformar och plattformsförbindelser,
utrustning på dessa samt övrig järnvägsteknisk utrustning. En effektiv
trafikslagsövergripande bytespunkt kräver alltid funktioner utöver kärnfunktionen. En
välfungerande bytespunkt är helt beroende av hur anläggningen i sin helhet utformas ur
ett resenärs- och helhetsperspektiv.
Bytespunkter kan man beskriva utifrån deras:


funktioner
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fysiska anläggningar/utrustningar som upprätthåller dessa funktioner
fysiska platser i geografin där anläggningar/utrustningar finns.

En effektiv bytespunkt kräver alltid funktioner/anläggningar utöver de Trafikverket ansvar för
(järnvägens kärnfunktion). Beroende på bytespunktens placering, resenärsflöden etc. kan
bytespunktens omland utvecklas i samspel med noden. I vissa fall saknas detta omland.

Se vidare PM: ”Trafikverkets arbete med stationsutveckling – Underlag för beslut om
inriktningar och åtgärder” (2016-12-08).
I allt väsentligt sammanfaller gränsen för Trafikverkets ansvar för funktioner och
anläggning/utrustning med gränserna för Trafikverkets fastigheter. Ett undantag är
dynamisk trafikinformationsutrustning, som Trafikverket ansvarar för i resenärsflöden
även i stationshus. Förenklat gäller att Trafikverkets ansvarsområde är avgränsat till
järnvägens kärnfunktion, det vill säga en begränsad del av bytespunkten, och att
funktion, anläggning/utrustning och fysisk plats (fastighet) ska sammanfalla. Ett av flera
skäl till detta är att Trafikverket i egenskap av fastighetsägare blir funktionellt ansvarig i
förhållande till TSD-krav på exempelvis väntfunktioner på plattform oavsett vem som
äger utrustningen, bland annat när det gäller krav på tillgänglighet för funktionsnedsatta.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

För den enskilda bytespunkten måste det skapas förutsättningar för att kärnfunktionen,
det vill säga Trafikverkets verksamhetsansvar, fungerar effektivt i en helhet. Trafikverket
ska även som kunskapsbärare kring frågor om utformning, förvaltning, underhåll säkra
en ändamålsenlig utformning av bytespunkten utifrån resenärernas behov.
En effektiv trafikslagsövergripande bytespunkt kräver alltid funktioner utöver järnvägens
kärnfunktion, ofta på områden som kommunen råder över, såsom angöring för buss och
taxi, cykelparkering, parkering, väntsal med mera.
Beroende på hur väl bytespunkten fungerar kan stationen också lägga grunden för en
utveckling i bytespunktens omland. Potentialen beror på om det finns förutsättningar i
den fysiska miljön att omhänderta nyttorna av den tillgänglighet och de ökade
resenärsströmmar som en väl fungerande bytespunkt kan generera, och hur detta
genomförs.
Stationer ska erbjuda neutrala villkor. Trafikverket ska därför definiera de
resenärsfunktioner och tjänster Trafikverket ansvarar för, i syfte att tydligt upprätthålla
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konkurrensneutrala villkor. Detta sker bland annat genom en enhetlig utformning av
utrustning inom Trafikverkets ansvarsområde, se ”Profilprogram”.
Gränserna för Trafikverkets ansvar i den fysiska miljön är i allt väsentligt klargjorda, se
kapitel 3.

5.1 Stationens funktioner
Stationens bidrag till kollektivtrafik resan förverkligas genom utformning och gestaltning
och för detta krävs en kunskap och förståelse för den fysiska miljön, dess funktioner och
utifrån vilken logik de ska vara sammansatta, vilket belyses i ”Stationsmiljö – utformning
av stationen med resenären i fokus”, typstationer. Vissa funktionella egenskaper bör
formuleras som mål eller vara utgångspunkter för planeringen, exempelvis minimerade
bytestider (gångtider) för att uppnå en effektiv intermodalitet, eller förutsättningarna för
att kunna vistas (vänta) som resenär på bytespunkten. Sådana mål kan ha direkt
betydelse för vilka fysiska lösningar som bör prioriteras.
Förväntningar, krav och behov på stationsfunktionen förändras och ökar.
Detta är beroende av typ av trafikering och resenärer, stationens karaktär, storlek,
funktion och belastning. Dagens sammansatta resor med flera trafikslag och många
byten ger upphov till varierade
krav, exempelvis att anläggningen fungerar sammanhängande med smidiga kopplingar
mellan funktioner för effektiva byten.
Stationen ska fungera för samtliga trafikslag, konkurrensneutralt och samlat på samma
plats, och den ska hantera många olika funktioner och relevanta tjänster, som ska
fungera långsiktigt. Ur ett funktionellt perspektiv är Trafikverkets högsta prioritet att den
grundläggande rese- och bytesfunktionen är välfungerande. Stationen ska erbjuda
resenären en rimlig kvalitativ utformnings- och utrustningsnivå och ge möjlighet för alla
resenärer att resa. Detta gäller särskilt för personer med funktionsnedsättning.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Trafikverkets mål med en välfungerande och transportslagsövergripande station
realiseras genom den fysiska utformningen av en station och betyder att resenären
exempelvis ska kunna:


genomföra en kopplad resa som innefattar olika trafikslag



angöra nära stationen med cykel, bil, taxi eller buss



parkera cykel och bil på ett säkert sätt



byta mellan trafikslagen snabbt, enkelt och säkert



få trafikinformation för resan



hitta enkelt på stationen genom tydlig skyltning och vägledning



gå till och från tåget samt till andra trafikslag tryggt, säkert och komfortabelt



sitta och vänta på plattformar tryggt, säkert och väderskyddat



genomföra resan som person med funktionsnedsättning och vid behov erbjudas
ledsagning



köpa biljett för resan, manuellt och/eller i automat



sitta och vänta i ett stationshus som är tryggt och varmt
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besöka en toalett.

Utöver detta kan det finnas:


personal på stationen, - för information och hjälp



kioskvaror att köpa



möjlighet att fika och äta enklare lagad mat

I denna uppräkning ansvarar Trafikverket för de inrutade punkterna (helt eller delvis),
och andra aktörer, till exempel kommuner och fastighetsägare, ansvarar för övriga
funktioner.
Ett konsekventare synsätt på och hantering av stationernas funktionella uppbyggnad är
grunden för att skapa sammanhängande, enhetliga och attraktiva stationsmiljöer som
omsorgsfullt skötta visar Trafikverket som ansvarsfull förvaltare av
järnvägsinfrastruktur.

6. Resenärsfunktioner och klasser
Väl fungerande bytespunkter, realiserade genom den fysiska utformningen, genererar till
följd av sin funktion som nod i transportsystemet ett kollektivtrafikresande och ett flöde
på den enskilda platsen.
Det kräver att Trafikverket har en förståelse för vilka lösningar i den fysiska miljön för
kärnverksamheten som bäst bidrar till olika mål och hur dessa delar samspelar med sin
omgivning i en större helhet. Den funktion som Trafikverket ansvarar för gentemot
resenärer och järnvägsföretag åstadkoms genom anläggningsdelar och utrustning med
viss utformning och dimensionering. Genom den grundläggande utformning, utrustning
och service som grundar sig på de krav och behov som resenärer, transportköpare och
samhället ställer, klargörs Trafikverkets ambitioner för stationer och ger förutsättningar
för systematisk utveckling till enhetliga, effektiva och funktionella stationsanläggningar.
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Resenärens behov är i de flesta fall relaterat till resenärstypen och hur lång tid man
tillbringar på stationen. En stor mängd pendlare som snabbast möjligt tar sig genom
stationen ska kunna samsas med fritidsresenären eller pensionären som har ett annat
behov av service – en blandad efterfrågan som stationsfunktionen ska kunna hantera på
samma plats. Ett högt ”kundvärde” hos resenären är att själva resan och funktioner runt
denna fungerar. En smart och modern bytespunkt som tillfredsställer vardagens resenär
anses vara viktigast.
Järnvägsanläggningar och hur de organiseras, dimensioneras och placeras i den fysiska
miljön är starkt styrande för bytespunktens funktion och för den möjliga utvecklingen av
stationernas omland. De funktioner Trafikverket ansvarar för är ”kärnan”, för att kunna
erbjuda resenären en smidig sammanhängande anläggning med minimerade bytestider
(gångtider) och förutsättningarna att kunna vistas (vänta) och ge möjlighet för alla
resenärer att resa. Detta gäller särskilt för personer med funktionsnedsättning
Krav på stationens funktioner är en viktig utgångspunkt i planeringen av stationen och
måste därför beaktas i processens tidiga skede. Resenärsfunktioner för olika
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stationsklasser underlättar realiserandet av den funktionella anläggningen och utgör
därmed ett verktyg för effektivare hantering och planering av stationen.
Vilka resenärsfunktioners som ska finnas på olika stationer är ett resultat av en
avvägning av resenärernas och järnvägsföretagens behov och förväntningar. Vidare styrs
detta av regelverk, föreskrifter och förordningar (såväl internationella som nationella),
säkerhetsaspekter (såsom halkrisk, otillåten vistelse i spår och på plattform och
suicidrisk) och förvaltarperspektivet (såsom skötsel, snöröjning och underhåll). Vissa
resenärsfunktioner är direkt styrda av TSD-PRM (EG 2008/164) avseende
funktionshindrade i det europeiska järnvägssystemet, och i vissa fall kan funktionen i sitt
utförande påverkas av denna TSD. Resenärsfunktioner har ofta karaktären av fasta
fysiska anordningar som inte så lätt kan differentieras utifrån olika behov och
efterfrågan.
Stationstyper
Välfungerande stationer uppnås i huvudsak genom omsorgsfullt utförd samordning av
alla del- funktioner och komponenter i en sammanhållen miljö. Delarna och
funktionerna ska fungera väl var för sig, men framförallt samverka till en bra helhet.
Det måste vara tydligt hur resefunktioner och ingående delar i anläggningen ska hänga
ihop, organiseras och samordnas, för att de tillsammans ska ge den förväntade helhets
miljön för resenären och en enhetlig och effektivanläggning för Trafikverket.
Resenärsfunktioner ska organiseras och samordnas med tunga tekniska system. Hur de
funktionella delarna är sammansatta har exempelvis stor betydelse för resenärens
gångtider i noden, effektiva byten mellan trafikslag, effektiviteten för trafikeringen och,
stationens säkerhet och trygghet. Övergången mellan delarna ska uppfattas som självklar
och smidig. Plattformar och plattformsförbindelser ska genom samverkan skapa logiskt
uppbyggda anläggningar som ger resenären överblickbara, enkla och säkra
stationsanläggningar.
Lösningar som säkrar sambanden mellan enskilda funktioner måste beaktas och
konkretiseras för att stationens funktion som helhet ska kunna upprätthållas. Detta finns
bearbetat i arbetet med stationstyper.
Om stationstyper, se vidare Trafikverkets rapport ”Stationsmiljö – Utformning av
stationen med resenärsfokus”. Där redovisas hur denna riktlinjes beslutade funktioner,
utrustning och anläggningsdelar ska hänga samman till samordnade och sammanhållet
utformade stationsmiljöer så att mål och krav realiseras.
Se även illustrationer i detta dokument, bilaga 1

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

7. Klassindelning
Vilka resenärsfunktioner Trafikverket ska upprätthålla inom sitt ansvarsområde, avgörs
av den klass (1–5) som stationen tilldelas. Syftet med klassindelningen är att
stationsanläggningen ska uppnå den funktionella nivå som är relevant för Trafikverkets
delar inom den enskilda stationen. Indelningen i fem klasser har valts med hänsyn till de
funktionella skillnader som bör finnas mellan olika stationer.
Som ett hjälpmedel vid beslut om klasstillhörighet har ett antal indelningsgrunder tagits
fram, baserade på resenärsmängd och ortsstorlek. För varje klass anges indikativa,
kvantitativa gränser för antalet resenärer och för ortsstorlek.
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Gränserna nedan ska betraktas som indikativa och vägledande, snarare än styrande. Vid
beslut om enskilda stationers klasstillhörighet bör stationens funktion i
transportsystemet beaktas i relation till andra stationer med likartade egenskaper.1
Resenärsmängd
Resenärsantal i tabellen nedan avser antal påstigande per årsmedeldygn (inte summan
av på- och avstigande.)
Vid analys av vilken grupp en station bör tillhöra, vid exempelvis nyetableringar eller
ombyggnader, kan prognostiserat framtida resande användas som underlag.
De gränser mellan stationsklasser som baseras på resenärsantal har bestämts utifrån
tillgänglig statistik över antal resenärer per årsmedeldygn (inte resenärsantal per
vardagsmedeldygn, som normalt är högre.)

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Ortsstorlek
De kvantitativa gränserna för ortsstorlek avser befolkningsmängd i tätort. Uppgifter om
befolkningsmängd i tätort kan i vissa fall vara missvisande eftersom tätorter kan omfatta
flera kommuner och i praktiken flera stationer. Ortsstorlek kan i sådana fall bestämmas
utifrån uppgifter om invånarantal i kommunen, eller annan bedömning av stationens
upptagningsområde.

Som ett ytterligare hjälpmedel har befintliga stationer med resandeutbyte 2017 delats in
i klasser utifrån tillgänglig resandestatistik (uppgifter från 2013) och befolkningsmängd i
tätort (uppgifter från 2015). Detta material är tänkt att ge en bild av vilka typer av
stationer som kan höra samman i en och samma klass. Indelningen är inte ett beslut om
vilken klass varje enskild station tillhör. Underlaget kan användas som utgångspunkt för
beslut om klasstillhörighet vid exempelvis etablering av nya stationer eller åtgärder på
befintliga stationer. Detta underlag finns tillgängligt som arbetsmaterial internt inom
Trafikverket, se länk.
1
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Klass

Indelningsgrund

1

Landets största stationer i storstad: betjänar alla
resenärstyper.

2

Större station:
(1) Station med stora resenärsströmmar

Indikativa kvantitativa gränser

Typexempel

Stockholm C, Göteborg C,
Malmö C
"Stora
resenärsströmmar"
(Påstigande ÅMD):
>3 000

"Stor ort" (tätort):
>50 000

(1) Sundbyberg, Kristianstad C
(2) Karlstad C, Jönköping C

"Mellanstora
resenärsströmmar"
(Påstigande ÅMD):
1 000-3 000

"Mellanstor ort" (tätort): (1) Höör, Jordbro
25 000-50 000
(2) Karlskrona C, Nyköping C

"Mindre
resenärsströmmar"
(Påstigande ÅMD):
250-1 000

"Mindre ort" (tätort):
5 000-25 000

(1) Emmaboda, Teckomatorp
(2) Fagersta C, Vetlanda

"Små
resenärsströmmar"
(Påstigande ÅMD):
<250

"Liten ort" (tätort) eller
utanför tätort:
<5 000

Eksjö, Stockaryd

och/eller
(2) Station i centrala lägen i större ort
3

Mellanstor station:
(1) Station med mellanstora resenärsströmmar
och/eller
(2) Station i mellanstor ort

4

Liten station:
(1) Station med mindre resenärsströmmar
och/eller
(2) Station i mindre ort

5

Småstation: upprätthåller miniminivå för att
kunna resa med tåg.
Station med små resenärsströmmar och i mindre
ort

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Vid större ombyggnad eller nybyggnad av en station är det viktigt att ta höjd för
stationens potential i form av framtida ökat antal resenärer, både när det gäller
utformning i stort och i utbudet av basfunktionerna, t ex omfattning av plattformstak.
Både ortens storlek och prognosticerat framtida resande bör beaktas.

Varje enskild station kan inte ges en entydig klasstillhörighet utifrån de
indelningsgränser som anges här; en viss station kan exempelvis ha ett resenärsantal
som indikerar en hög klass, medan ortsstorleken indikerar en låg klass. I sådana fall kan
beslut om klasstillhörighet normal vägledas av följande:
 Ortsstorlek kan vara vägledande för stationer i orter som är att betrakta som
huvudorter i ett större sammanhängande område, trots lägre befintliga
resenärsmängder.


Resenärsmängder bör i övriga fall vara vägledande, oavsett ortsstorlek.

Enskilda stationer kan också behöva placeras i en annan klass än vad
indelningsgrunderna indikerar, även om uppgifterna om resenärsmängder och
ortsstorlek entydigt pekar på en enskild klass. Det gäller bland annat i följande fall:
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Stationer med en betydelsefull funktion som bytespunkt (nuvarande eller
förväntad) kan behöva ges en högre klasstillhörighet än vad ortsstorlek och
resenärsantal motiverar. (Det kan gälla stationer som exempelvis Alvesta,
Hallsberg och Borlänge.)



Stationer som kan betraktas som ”underordnade” i förhållande till övriga
stationer kan behöva ges en lägre klasstillhörighet. Det kan gälla stationer nära
en annan huvudstation inom orten, som kan behöva ges en lägre klasstillhörighet
än vad ortsstorlek indikerar. (Det kan gälla stationer som exempelvis Örebro
södra och Ramlösa.)



Stationer med en dominerande funktion som pendelstation kan motivera en
lägre klasstillhörighet än vad resenärsantalet (och/eller ortsstorlek) indikerar.
Det gäller framförallt stationer utan potential för annat än pendeltågstrafik. (Det
kan gälla stationer som exempelvis Kallhäll, Norrviken och Tullinge.)

Enskilda funktioner kan alltid behöva anpassas till förutsättsättningar som gäller för den
enskilda stationen på ett sätt som inte stämmer med stationens klass. Exempelvis kan
trafikinformationsutrustning behöva anpassas till turisttrafik under begränsade delar av
året, även om övriga funktioner, såsom plattformstak, inte behöver påverkas av detta.
Indelningsgrunderna har tagits fram med utgångspunkt från dels Trafikverkets
ansvarsområden på stationer, dels behovet av att fastställa funktionella nivåer för
enskilda stationer enligt denna riktlinje. Det innebär samtidigt att klassificeringen inte
självklart kan användas för andra syften.

7 Resenärsfunktioner för de olika stationsklasserna
Stationens uppbyggnad kan också beskrivas med zonindelning, det vill säga förutom
plattforms- och förbindelsezoner även en ankomstzon i direkt anslutning till
förbindelsen. Dessa zoner är också direkt kopplade till parkeringszoner och
anslutningszoner och ibland till ett stationshus. De sistnämnda delfunktionerna är
ansvarsmässigt uppdelade på andra aktörer.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Denna riktlinje omfattar resenärsfunktioner inom Trafikverkets ansvarsområde (enl
TDOK 2015:0085) och motsvarar en funktionell miniminivå.
Den fortsatta redovisningen är begränsad till funktioner och utrustning främst


på plattformar



på plattformsförbindelser, inklusive upp- och nedgångar



vid informationsknutpunkter



generellt på stationen.

Säkerhetsaspekter måste alltid beaktas, och lagar och förordningar för anpassning av
stationsanläggningen för funktionsnedsatta personer måste alltid genomföras. Dessa
anpassningsåtgärder ger alla resenärer en förbättrad komfort samtidigt som de
återverkar positivt på den allmänna säkerhetsnivån. Funktioner som påverkar
säkerheten väger tungt i sammanvägningar.
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Här följer en genomgång av resenärsfunktioner, bland annat på plattformar och
förbindelser, som tabell och kortfattad beskrivning.
Angivelsen TSD betyder att funktionen/utrustningen är påverkad i sin utformning av
kraven i TSD-PRM, eller att TSD kräver att funktionen/utrustningen ska finnas och är
utformad efter dessa regler.
För varje funktionsbeskrivning finns mer omfattande kunskap och information om
utformning i rapporterna ”Stationsmiljö – Utformning av stationen med resenären i
fokus” och ”Stationens profilprogram”, som bör inhämtas.
I redovisningen anges kraven i punktform, och tillhörande beskrivning eller råd anges
under kravtext enligt denna modell:


Kravtext,
o Beskrivande text/råd

7.1

Resenärsfunktioner på plattform

Plattformen har en ökad absolut och relativ betydelse för att resan ska vara snabb och
smidig. Plattformsområdet är ett komplext system för flera funktioner, där de
storskaliga anläggningarna är viktiga byggstenar i helheten. Med korta bytestider är det
inte ett självändamål att vistas på plattformen. Men med korta bytestider och ett effektivt
resande tillbringar resenären mer av väntetiden på plattformen, eftersom detta ökar
tryggheten i resan, som exempelvis att vid ett byte av tåg hinna till rätt plattform.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Från resenärsundersökningar kan man utläsa att resenären förväntar sig att plattformar
ska utformas och utrustas så att de är användbara, säkra och komfortabla.

Umeå Ö – Plattformen är en plats där man bland annat väntar på tåget.
Plattformen ska ha funktioner för en effektiv och säker på- och avstigning samt vara
platsen där man väntar på och byter tåg. För en effektiv på- och avstigning, som bidrar
till punktligheten, är utbredningen av plattformstak, vänt- och väderskydd längs
plattformen en viktig förutsättning för en spridning av resenärer längs plattformarna.
Denna utrustning på plattformen inklusive informationsutrustning är även viktig för
komforten, eftersom stressade resenären ofta går direkt till plattformen för att kunna
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vänta nära sitt tåg. Vänt- och väderskydd samt sittplatser på plattformar är ett uttalat
behov, enligt resenärsundersökningar.
För en säkrare plattform ska placeringen av trappor, hissar och utrustning på
plattformen ge resenärens möjlighet att röra sig och vänta tryggt och säkert så långt från
plattformskanten som möjligt. Plattformsbredden ska dimensioneras utifrån en
zonindelning av plattformen med säkerhetszon, gångzon med ledytor samt
möbleringszon, samt utifrån övriga måttbegränsningar enligt avstånd i TDOK
2014:0686.
Skyddszonen är en ”riskyta”som ska vara tydligt markerad och innebär att resenären inte
ska vistas där. Utformningen av skyddszonen är reglerad i TSD - PRM avseende
funktionshindrade och innebär bland annat krav på utförande för att begränsa
halkrisken, varning och kontrasterande material för att uppmärksamma zonen för
personer med funktionsnedsättning. Zonens övriga reglering finns i TDOK 2014:0686.
Bland annat skyddszonens bredd finns angiven och utgår från största tillåtna hastighet
(STH).
För säkrare plattformar ska icke behöriga fordon förhindras att ta sig in på plattformar.
För att stärka säkerhetsmiljön för resenären ska gränsen mellan olika trafikstråk och
angöring till plattform eller mellan plattform och omgivande trafik eller hållplatser
förstärkas.
För belysning i järnvägsmiljö gäller Trafikverkets krav, TDOK 2015:0065 och råd TDOK
2015:0066.
Ljussättningen av stationer är viktig för den allmänna tryggheten, för att resenären ska
kunna röra sig säkrare och för personer med nedsatt synförmåga.
I TSD-PRM ställs krav på belysning för personer med funktionsnedsättningar och för
detta krävs att svenska stationer betraktas med en ”nyckel” för översättning av
stationsklasser för TSD – PRM:

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Open very small:
Open small:
Open medium:
Open large:
Covered small:
plattformstak.
Covered large:
Fully enclosed platform:

stationsklass 5, väldigt liten station utan plattformstak
stationsklass 4 (ev. även 5) liten station utan plattformstak
stationsklass 3, mellanstor station utan plattformstak
stationsklass 2, stor station utan plattformstak.
stationsklass 4 (ev. även 5), mindre station med
stationsklass 1, 2 och 3, stor station med plattformstak
stationsklass 1, 2, 3, 4 och 5, stationer som är helt inbyggda

Placeringen av viss utrustning på plattform, exempelvis biljettautomater, ska analyseras
och noga avvägas, eftersom utrustning och funktioner som kan vara flera till antalet,
skapar samlingar av resenärer och stopp i flöden, vilket kan ge säkerhetsproblem. Av
bland annat det skälet ska sådan utrustning i första hand placeras i förbindelse- eller
ankomstzon.

På
plattfor
m

Fasta
anläggningsde
lar

Funktion/utrustn
ing
Plattformstak

TS
D

1 2 3 4 5
x x x x

15 (33)

RIKTLINJE
DokumentID

Version

TDOK 2013:0685

2.0

Säkerhet

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0



Väntutrymme inkl.
utrustning
Väderskydd inkl.
utrustning
Sittplatser
Belysning
Plats för biljettautomat /
kortläsare
Plats för liftar för
rullstol
Grindar/
avgränsning vid
plattformsslut
Avgränsning vid
angöring till
plattform

TSD

x x x

TSD

x x x x x

TSD

x x x x x
x x x x x
x x x x x

TSD
TSD

x x x x x
x x x x x
X

X

X

x x

Plattformstak ska finnas på stationer i klass 1–4.
o Plattformstak har en funktion som väderskydd för resenär och
skydd för trappor, rulltrappor och hissar. Utsträckning längs
plattformen ger en spridning av resenärer som underlättar påoch avstigning och gynnar punktligheten. Utbredningen av tak
verkar också som en avgränsning för förväntade resenärs
funktioner Plattformstak påverkar drift frågor, exempelvis
snöröjning.
o Omfattning av plattformstak ska relateras till stations klass –
mängden resenärer, antal entréer, trafik lägen på plattform (Aoch B- lägen). I bedömningen av omfattningen av tak på plattformen
kan stationens funktion, exempelvis utpräglad pendelstation,
vägas in. Större stationer kan ha tak längs hela plattformen och
mindre stationer kan ha tak uppdelat i flera mindre enheter.

Umeå Ö skärmtak längs plattformarna
Väntutrymme för plattformar är preciserade och uppdelade i mindre, mellan och
stort väntutrymme samt väderskydd. Preciseringen grundar sig bland annat på

16 (33)

RIKTLINJE
DokumentID

Version

TDOK 2013:0685

2.0

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

att dessa är TSD-PRM styrda beroende på storlek och utformning. (Se vidare
Trafikverkets rapport ”Stationens profilprogram”). Väderskydd och
väntutrymmen ska konstrueras enligt TRVK Bro 11. (TRV 2011:085)


Väntutrymme ska finnas på stationer i klass 1–3 (TSD). Med väntutrymme
avses större utrymmen med väggar och tak (glasade) och med sittplats
som följer TSD-krav.
o Behovet av väntutrymmen på plattformen finns över hela landet.
Kraven på omfattningen och utförandet är dock olika. Hänsyn
behöver tas till klimatets påverkan. Det kan exempelvis finnas
större behov av uppvärmda väderskydd längre norrut. I TSD-PRM
ställs krav på utformning och utrustning i väntutrymmen. På
mindre stationer (mindre 3:or) kan väntutrymmen finnas i
anslutning till plattformsförbindelsen. Ju större stationen är,
desto fler väntutrymmen ska finnas på plattformen som ska
spridas utmed plattformens längd.



Väderskydd ska finnas på stationer i klass 1 - 5, (TSD). Med väderskydd
avses utrymmen, inte helt omslutna med väggar och tak (glasade) och med
sittplats som följer TSD - kraven.
o Behovet av väderskydd på plattformen finns över hela landet.
Hänsyn behöver tas till klimatets påverkan. I TSD-PRM ställs
krav på att väderskydd ska finnas på plattformarna samt krav på
utformning och utrustning.



Sittplatser ska finnas på stationer i klass 1 - 5, (TSD).
o Behovet av sittplatser på hela plattformen finns över hela landet.
Hänsyn behöver tas till klimatets påverkan. I TSD-PRM ställs
kravet att sittplatser ska finnas på plattformarna.

Falkenberg station, väntutrymme och plattformstak på plattform.



Belysning som är utformad för resenärer ska finnas på stationer i klass 1 5, (TSD).
o

Belysningen på plattformar är mycket viktig för säkerheten och
tryggheten. Resenärer ska kunna se och synas, kunna läsa och kunna
identifiera målpunkter och riskområden. Belysning finns som krav i
TSD-PRM.
För belysning i järnvägsmiljö gäller TDOK 2013:0651
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”Belysningsarmaturer” (krav), TDOK 2015:0065 ”Belysning i
järnvägsmiljö” (krav) och TDOK 2015:0066 ”Belysning i järnvägsmiljö”
(råd).
Mer om stationens ljussättning i rapporten ”Stationens profilprogram”.



Plats för biljettautomater, kortläsare och liftar för rullstolar är Trafikverkets
ansvar, och det ska därmed avsättas yta för sådan utrustning på stationer i klass 1
– 5, (TSD).
Automater ska i första hand inte placeras på plattformar, om plattformarnas
bredd inte är dimensionerad för denna utrustning. Krav och regler för avstånd
mellan fasta föremål och plattformskant i TDOK 2014:0686 och TSD-PRM ska
följas. Automater ska inte placeras vid ingången till plattformar och inte i
resenärsflödet (se också plattformsförbindelsen).
o Biljettautomater och kortläsare för utcheckning ska placeras så, att
resenären enkelt kan nå dem men får inte placeras så att resenärsflöden
begränsas och en säkerhetsrisk uppstår eller att det blir ett hinder för
personer med funktionsnedsättning. Biljettautomater får inte placeras i
väntutrymme eller väderskydd. Lämpliga platser måste inplaneras vid
om- och nybyggnad och på befintliga anläggningar. Detta måste ske i
samverkan mellan involverade operatörer och verksamhetsområden och
med hänsyn till tekniska förutsättningar, fastighetsförhållanden, med
mera.
Nyttjande rättsavtal ska alltid upprättas enligt Trafikverkets mall.
Enligt TSD-PRM ska biljettautomater och kortläsare ha en EG-försäkran
vilket innebär en garanti för att automaten är användbar för personer
med funktionsnedsättningar. Denna garanti är automatens ägare
ansvarig för.

Säkerhet
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Plattformsslut med grindar/avgränsningar ska finnas på stationer i klass 1 - 5.
o För ökad säkerhet och för att begränsa möjligheterna till suicidförsök
ska plattformarna avslutas med en fysisk avgränsning, exempelvis
grindar. Detta måste utföras med hänsyn till driftverksamhet som måste
kunna utföras effektivt, exempelvis snöröjning. Plattformsslut med
grindar/avgränsningar påverkas om plattformarna avslutas till område
som inte är möjligt att beträda. Utformningsdetaljer och begränsningar
finns i TDOK 2014:0686.



Angöring till plattform ska begränsas för obehöriga fordon
o Möjligheten för fordon att köra ut på plattformar måste begränsas, men
skötselfordon måste kunna ta sig in på plattformen. Detta gäller
anslutningsvägar, som mindre vägar, gångvägar- och cykelvägar, och kan
åstadkommas genom att vid angöringsgränsen begränsa för endast
gående, med gångfålla, staket med grind med mera. Det är extra viktigt
att detta observeras på mindre stationer.



Gräns mellan sidoplattformar och bussfiler/bilfiler, hållplatser och parkeringar
ska förstärkas. Tillgängligheten och den smidiga kopplingen mellan trafikslagen
måste samtidigt bibehållas.
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o



Avgränsning med bibehållna, enkla och smidiga rörelsemönster kan
åstadkommas genom att gränsen är av karaktären mur (att sitta på),
staket, häck, med mera, med öppningar för att resenärer ska kunna gå
mellan trafikslag.

Placering av förbindelse samt upp- och nedgångars (entréfunktionen)
dimensionering och kapacitet ska analyseras och noga avvägas.
o Placering av plattformsförbindelse och entréfunktionen påverkar
säkerheten och kapaciteten hos plattformen. Den kan tömmas snabbare
om upp- och nedgångar ligger centralt och/eller där flest tåg stannar.

Trafikinformationsutrustning
I de mer komplexa spårsystemen och med plattformens ökade betydelse är
trafikinformation på plattformar helt nödvändig för den trygga och effektiva resan och
för bytet mellan tåg. Utrustningen för den dynamiska trafikinformationen för resan och
utrustning för den vägledande skyltinformationen ska vara enhetlig. På stationer där byte
sker mellan olika tåg är det speciellt viktigt att ha flertågsdisplayer och pratorer i
anslutning till resenärsflödet för avstigande resenärer.
Detaljerad information finns i Trafikverkets styrande och vägledande dokument, såsom
BVS 728 ”Standard för trafikinformationsutrustning”, TRV 2012:002 ”Grafisk
utformning – Fast trafikinformation på stationer”, ”Trafikinformationsutrustning på
järnvägsstationer Krav”, ”Trafikinformationsutrustning på järnvägsstationer Råd” och
TRV 2015/66539 ”Projekteringshandbok för uppgradering av
trafikinformationsutrustning nationellt”.
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På
plattfor
m

På
plattfor
m

Dynamisk
trafikinformati
on

Fast statisk
skyltning

Funktion/utrustni
ng
Ur

TS
D

Högtalare
Plattformsskylt
Flertågsdisplay
eller motsvarande
för
realtidsinformation
om tågtrafiken
Prator/ interaktiv
terminal
Stationsnamn

TSD

Spårnummerskylt
Hänvisningsskylta
r
Vagnlägesskyltar

1 2 3 4 5
x x x x x

TSD

x x x x x
x x x
x x x x x

TSD

x x x x x

TSD

x x x x x

TSD

x x x x x
x x x

TSD

TSD

x x x

19 (33)

RIKTLINJE
DokumentID

Version

TDOK 2013:0685

2.0

Dynamisk trafikinformation
På de minsta stationerna kan undantag göras om det exempelvis saknas elanslutning till
plattformen.


Ur/klocka ska finnas på stationer i klass 1 - 5.
o

För snabba byten och vid störningar i trafiken är ur/klockor nödvändig
utrustning. Klockan kan i klass 4 - 5 vara inbyggd i flertågsdisplayen.



Högtalare ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD).



Plattformsskylt ska finnas på stationer i klass 1 - 3 (TSD).
o



På stationer i klass 4 - 5 är flertågsdisplay att föredra framför en
plattformsskylt som endast visar nästa tåg.

Flertågsdisplay eller motsvarande för realtidsinformation om tågtrafiken, ska
finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD).
o

På plattformen i grupp 4 - 5, ska flertågsdisplayer finnas, bara om
separat informationsknutpunkt saknas inom övriga stationsområdet.

Prator/ interaktiv terminal finns som flera typer, beroende på graden av visuell och
audiovisuell
information: stor prator med bildskärm för inomhus bruk i stationshus eller
plattformsförbindelse, stor prator utan bildskärm för inomhus- och utomhus-bruk, liten
prator med treknappar och liten prator med 1 knapp och de små utan bildskärm för
utomhus bruk. Ledstråk till pratorer ska alltid finnas. För mer information se ”Pratorer,
Projekteringshandbok för uppgradering av trafikinformationsutrustning – nationellt”.


Prator/ interaktiv terminal ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD), med
undantag för SL-stationer som endast trafikeras av pendeltågstrafik.
o Typ av prator ska bedömas efter vilken station som är aktuell och utifrån
följande kriterier: 1) Hur mycket information ska förmedlas? 2) Finns
stationshus/ inomhusmiljö? 3) Vilken är den enklaste vägen, med
ledytor, till plattformarna? 4)
Finns förgreningspunkter?
o På stationer i klass 4 - 5 är enkel 3-knappsprator utgångspunkten, men
lämplig typ ska bedömas med utgångspunkt från trafiken.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Fast statisk skyltning


Stationsnamn ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD).



Spårnummer-skylt ska finnas på stationer i klass 1 - 5.



Hänvisningsskylt ska finnas på stationer i klass 1 -3 (TSD).
o Hänvisningsskyltning i klass 4 - 5 utifrån platsens förutsättningar,
exempelvis när det finns flera utgångar.



Vagnlägesskyltning ska finnas på stationer i klass 1 - 3.
o Skyltningen ska möjliggöra information till resenärerna om respektive
vagns läge på plattformen.
o På stationer i klass 4 - 5 ska behovet av vagnlägesskyltning bedömas för
varje station där skyltning normalt inte behövs. Skyltning av den zon där
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tågsättets vagnar stannar, påskyndar och underlättar påstigning och
gynnar därmed punktligheten.
Skyltning som informerar om säkerhetssituationer och skyltar för varning eller förbud
runt plattformar ska finnas på stationer i klass 1 - 5 i omfattning enligt
säkerhetsföreskrifter. Exempel på detta är ”förbud att beträda spåren”.

Station Triangeln Malmö, plats för biljettautomater och kortläsare
vid sidan om de direkta resenärsströmmarna

7.2 Resenärsfunktioner i plattformsförbindelse

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

På stationer med komplexa spårsystem är den planskilda plattformsförbindelsen
avgörande för hur effektiv stationen är för resenärens gångtider, som vägledning
och av säkerhetsskäl. Den ger möjlighet att nå tåget från olika och fler
omgivande platser och att minska gångtiderna inom stationen och mellan
trafikslagen. Rätt placering och utformning möjliggör att man rationellt kan
bygga upp en trafikslagsövergripande stationsanläggning genom att exempelvis
smidigt dela upp kringfunktioner runt stationen som taxiangöring på en sida och
bussangöring på den andra.
Plattformsförbindelsen gör det lätt att orientera sig och påverkar resenärens
rörelsemönster på stationen. En felplacerad plattformsförbindelse kan ge
upphov till farliga genvägar över spårområdet. Placeringen påverkar också
kapaciteten hos plattformen, som kan tömmas snabbare om upp- och nedgångar
ligger där flest tåg stannar. Därmed påverkas också säkerheten på plattformen.
För en smidig och effektiv gångväg till och från tåget ska förbindelsen vara
utformad som ett tydligt gångstråk, och där ska endast finnas utrustning för
resan, exempelvis sittplats och biljettautomat.
Den inbyggda planskilda plattformsförbindelsen kan också fungera indirekt som
exempelvis väderskydd, och där kan resenären vänta närmare tåget, vilket ger
ökad punktlighet och då särskilt vid trafikstörningar. Detta har ett mycket högt
kundvärde.
Behovet av underhåll reduceras med inbyggda trappor, hissar och
plattformsförbindelser samt plattformstak.
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De mindre stationerna (klass 4 - 5) har mer sällan planskild förbindelse till
plattform.
Belysning i förbindelser:
För belysning i järnvägsmiljö gäller TDOK 2013:0651 ”Belysningsarmaturer” (krav),
TDOK 2015:0065 ”Belysning i järnvägsmiljö” (krav) och TDOK 2015:0066 ”Belysning i
järnvägsmiljö” (råd).
Belysningsnyckel för översättning av stationsklasser till TSD gäller för plattform och
förbindelse, kapitel 7.1 Resenärsfunktioner på plattform, se sid 14.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Planskild
förbindel
se inkl.
upp/nedgång
ar



Fasta
anläggning
s-delar

Funktion/utrustni
ng
Inbyggd om den
går över spår

TS
D

Inbyggda trapp
och hisspaket
Trappa
Hissar som
förbinder
planskildheten
med markplan och
plattform
Ramp mellan
planskildhet och
markplan/plattform
om ej trappa+hiss
Rulltrappa
Plats för biljettautomat /
kortläsare
Sittplats
Belysning

TSD

x x x x

TSD
TSD

x x x x x
x x x

TSD

x x x x x

TSD

x x
x x x x x

TSD

x x x
x x x x x

1 2 3 4 5
x x x

TSD

Förbindelse över spår ska vara inbyggd på stationer i klass 1 – 3.
o Inbyggda planskilda plattformsförbindelser ger förbättrad möjlighet att
vänta närmare tåget, vilket ger ökad punktlighet och fungerar som
väderskydd. Det är samtidigt en säkerhetsåtgärd som motverkar suicid
och ger ett skydd mot halka. Inbyggnader och inglasning förenklar
förvaltningen, till exempel snöröjning, och skyddar väderkänsliga
tekniska funktioner såsom rulltrappor. Inbyggda planskilda
plattformsförbindelser ska ge resenären god överblick, orienterbarhet,
säkerhet och trygghet, bland annat genom inglasning.
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Hissar ska alltid byggas in och trapphus ska byggas in på stationer i klass 1 - 4
(TSD).
o På stationer i klass 5 byggs trapphus in efter bedömt behov. Inbyggnader
och inglasning förenklar förvaltningen av väderkänsliga tekniska
funktioner, och det är en säkerhetsåtgärd som skyddar mot halka och
motverkar suicid. Inbyggnaden ska utformas för god överblick,
orienterbarhet, säkerhet och trygghet genom inglasning.



Trappor ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD).
o Trappor ska finnas för att ta upp nivå skillnader enligt nationell
lagstiftning. Ramper och trappor längs vägen till och från tåget är
avgörande för framkomligheten för personer med funktionsnedsättning.
Enligt TSD-PRM ska det alltid finnas en hinderfri väg till och från tåget,
och delar av vägen till och från tåget ska vara trappstegsfria. Om en
planskild plattformsförbindelse ligger i den hinderfria vägen, ska det
finnas en ramp eller hiss som kompletterar trappor och rulltrappor.
Behovet av ramper och hissar styrs allmänt av nivåskillnader,
resenärsflöden med mera.

Uppsala C, skärmtak och hissar till plattform.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0



Hiss ska finnas på stationer i klass 1 - 3 (TSD) och ska förbinda planskildheten
med markplan och plattform.
o Hissar krävs vid större nivåskillnader och är en funktion som även ger
kapacitets-, flödes- och komfortförbättringar. Hissar är en basfunktion
på de större stationerna (klass 1 - 3) och på stationer med stora nivå
skillnader. Hissar är en viktig funktion i den hinderfria vägen enligt
kravet i TSD. Om hiss inte anordnas måste det finnas ramp. På mindre
stationer med stora nivåskillnader kan hiss vara att föredra framför
mycket långa ramper. Hissens storlek och typ ska följa TSD och
BBR/BFS. Hiss till plattform ska alltid placeras i plattformens
längdriktning. För säker in- och utgång ska dörren placeras vinkelrätt
mot plattformens längdriktning, för att eliminera risken för att rullstolar,
barnvagnar eller bagage rullar ned i spåret. Se vidare rapporten
”Utformning av den fysiska miljön på stationer för personer med
funktionsnedsättning”.
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Ramp ska finnas på stationer i klass 1 - 5 (TSD), mellan planskildheter och
markplan/plattform om det inte finns trappa och hiss.
o Ramper och trappor längs vägen till och från tåget är avgörande för
framkomligheten för personer med funktionsnedsättning. Enligt TSDPRM ska det alltid finnas en hinderfri väg till och från tåget. Om en
planskild plattformsförbindelse ligger i den hinderfria vägen ska det
finns en ramp eller hiss som kompletterar trappor och rulltrappor.
Behovet av ramper och hissar styrs också av nivåskillnader,
resenärsflöden med mera. Rampens längd måste nogsamt avvägas, och
hiss ska övervägas eftersom rullstolsburna måste orka använda rampen.
Rampens lutning ska, beroende på om det är en inomhus eller utomhus
ramp, ha en lutning på 1:12 – 1:20 samt vilplan beroende på längd. Se
vidare TSD-PRM och BBR/BFS.



Rulltrappor ska finnas på stationer i klass 1 - 2. Behovet av rulltrappor på
stationer i övriga klasser är styrt av stationens storlek, funktion, läge och
anläggningens övriga kommunikations kapacitet. Rulltrappor bör övervägas
även på klass 3- stationer. Rulltrappor ska alltid vara inbyggda eftersom
driftssituationen i plattformsmiljön är svår.
o På större stationer eller på stationer med stora resenärsströmmar är
behovet av rulltrappor tydligt. Behovet av snabba flöden, större
höjdskillnader eller stationens kapacitet i uppgångar och
entréförhållanden är avgörande.



Plats för biljettautomat och kortläsare är Trafikverkets ansvar, och det ska
därmed avsättas yta för sådan utrustning på stationer i klass 1 - 5 (TSD).

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Automater ska i första hand inte placeras på plattformar, om plattformarnas
bredd inte är dimensionerad för denna utrustning. I förbindelsen ska
utrustningen placeras så, att den inte hindrar resenärsflöden. Utrustningen ska
följa krav i TSD-PRM.
o Biljettautomat och kortläsare för utcheckning ska placeras så, att de
enkelt kan nås, men får inte placeras direkt vid ingång till plattform.
Resenärsflöden får inte allmänt begränsas och biljettautomater får inte
vara ett hinder för personer med funktionsnedsättning. Placeringen får
inte skapa säkerhetsrisker. Lämpliga platser måste planeras vid om- och
nybyggnad och på befintliga anläggningar. Detta måste ske i samverkan
mellan involverade operatörer och verksamhetsområden och med
hänsyn till tekniska förutsättningar, fastighetsförhållanden, med mera.
Nyttjande rättsavtal ska alltid upprättas enligt Trafikverkets mall.
Enligt TSD-PRM ska biljettautomater och kortläsare ha en EGförsäkran, vilket innebär en garanti för att automaten är användbar för
personer med funktionsnedsättningar. Denna garanti är automatens
ägare ansvarig för.


Sittplatser ska finnas på stationer i klass 1 - 3 (TSD). Enligt TSD-PRM och ALM 2
ska sittplatser alltid finnas i anslutning till gångytor som har plattformen som
målpunkt.
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o



Sittplatser i anslutning till planskilda plattformsförbindelser är ett krav
och ett resenärsönskemål med högt kundvärde, dels för
funktionsnedsatta personer, dels som resenärsönskemål i samtliga
undersökningar som genomförts. Sittplatser på stationer i övriga klasser
är en bedömning beroende av förbindelsens utformning.
o Sittplatser ska placeras sidoordnat till gångytan och ha plats för rullstol
vid sidan om sittplatsen.
Belysning ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD). Belysningen ska vara
utformad för resenärer.
o Belysningen på plattformar är mycket viktig för säkerheten och
tryggheten. Resenärer ska kunna se och bli synas, kunna läsa (särskilt för
synskadade personer), och kunna identifiera målpunkter och
riskområden. God belysning och dagsljus ökar resenärens möjlighet att
orientera sig, vilket gör det lättare att hitta samtidigt som det blir en
tryggare väg till tåget. Belysning finns som krav i TSD-PRM.
Trafikverkets krav på belysnings-principer och armaturer och som
inkluderar TSD-PRM finns i TDOK 2013:0651 ”Belysningsarmaturer”
(krav), TDOK 2015:0065 ”Belysning i järnvägsmiljö” (krav) och TDOK
2015:0066 ”Belysning i järnvägsmiljö” (råd).

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Säkerhet
 Placering av förbindelse samt upp- och nedgångars (entréfunktionen)
dimensionering och kapacitet ska analyseras och noga avvägas
o Placering av plattformsförbindelse och entréfunktionen påverkar
säkerhet och kapaciteten hos plattformen. Den kan tömmas snabbare
om upp- och nedgångar ligger centralt och/eller där flest tåg stannar.
 Förbindelse över spår ska vara inbyggd på stationer i klass 1 – 3.
o Inbyggda planskilda plattformsförbindelser är en säkerhetsåtgärd som
motverkar suicid, och rätt placerad motverkar den farliga genvägar över
spår och ger även ett skydd mot halka.
 Hiss till plattform ska alltid placeras i plattformens längdriktning.
o För säker in- och utgång ska dörren placeras vinkelrätt mot plattformens
längdriktning, för att eliminera risken för att rullstolar, barnvagnar eller
bagage rullar ned i spåret.

Planskild
förbindelse
inkl. upp/nedgångar

Dynamisk
trafikinformation

Funktion/utrustning
Flertågsdisplay eller
motsvarande för
realtidsinformation
om tågtrafiken

TSD 1 2
TSD

x x

Entréskylt vid
respektive
trappa/hiss till
plattformarna
Prator/ Interaktiv
terminal

TSD

x x

TSD

x x

3
x

4 5

x

x x
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Fast statisk
skyltning

Taktil
spårnummerskylt

TSD

x x

x

x x

Hänvisningsskylt

TSD

x x

x

x x

Dynamisk trafikinformation


Flertågsdisplay eller motsvarande för realtidsinformation om tågtrafik ska finnas
på stationer i klass 1 - 3 (TSD).



Entréskylt vid trappa eller hiss till plattformar ska finnas på stationer i klass 1 2, om det finns upp- eller nedgångar till fler än två plattformar från
gångförbindelsen (TSD).

Prator/ interaktiv terminal finns som flera typer, beroende på graden av visuell och
audiovisuell information: stor prator med bildskärm för inomhus bruk i stationshus
eller plattformsförbindelse, stor prator utan bildskärm för inomhus- och utomhus
bruk, liten prator med tre knappar och liten prator med en knapp. De två mindre
utan bildskärm är för utomhus bruk. Ledstråk till pratorer ska alltid finnas. För mer
information, se ”Pratorer, Projekteringshandbok för uppgradering av
trafikinformationsutrustning – nationellt”.


Prator/ interaktiv terminal ska finnas på stationer klass 1-5 (TSD)
o Typ av prator och alternativ placeringen på plattform, eller i förbindelse
och/ eller vid informationsknutpunkt ska bedömas efter vilken station
som är aktuell och utifrån följande kriterier: 1) Hur mycket information
ska förmedlas? 2) Finns stationshus/ inomhusmiljö? 3) Vilken är den
enklaste vägen, med ledytor, till plattformarna?
4) Finns förgreningspunkter?
o På stationer i klass 4–5 är enkel 3-knapps och/eller 1-knapps
utgångspunkten, men lämplig typ ska bedömas med utgångspunkt från
trafiken.
o Mer information, se "Pratorer” i ”Projekteringshandboken för
trafikinformations-utrustning”.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Fast statisk skyltning


Taktil spårnummerskylt ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD)
o Taktil skyltning är en viktig basfunktion för synskadade personer. De får
möjlighet att hitta vägen till tåget via taktila spårnummerskyltar och
med hjälp av en vägvisning via en taktil områdeskarta.



Hänvisningsskyltar ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD).

Om det finns planskild förbindelse på stationer i klass 4–5, ska det också finnas
hänvisningsskyltar som utgår från platsens förutsättningar, exempelvis att det finns flera
utgångar.

7.3

Resenärsfunktioner på informationsknutpunkt
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Funktion/utrustning
Flertågsdisplay el
Information- Dynamisk
knutpunkt
trafikinformation motsvarande för
realtidsinformation
om tågtrafiken
Prator/Interaktiv
terminal/
Ur
Högtalare

Fast statisk
skyltning

Mötespunkt för
ledsagning

Taktil
orienteringskarta
(över
stationsområdet)
Hänvisningsskyltar
till spår, plattform,
hiss, med flera
järnvägsfunktioner
Markeringsskylt för
ledsagning

TSD 1 2 3 4 5
TSD

x x x x

TSD

x x x x x

TSD

x x x x
x x x

TSD

x x x

TSD

x x x

TSD

x x x x x

Informationsknutpunkten ligger i anslutning till ankomstzonen, så långt möjligt inom
Trafikverkets ansvarsområde. Funktionen är ”samlade informationskanaler för resan på
en plats”. Vilka kanaler samt omfattning av dessa är beroende av stationens storlek. På
mindre stationer kan utrustning i infoknutpunkt vara istället för/kan ersätta info på
plattform.

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Stationer i klass 5 behöver inte ha separat informationsknutpunkt, den finns på
plattform.
Prator/ interaktiv terminal finns som flera typer, beroende på graden av visuell och
audiovisuell
information: stor prator med bildskärm för inomhus bruk i stationshus eller
plattformsförbindelse, stor prator utan bildskärm för inom och utomhus bruk, liten
prator med 3 knappar och liten prator med 1 knapp. De mindre utan bildskärm är för
utomhus bruk. Ledstråk till prator ska alltid finnas.
Mötespunkt för ledsagning kan vara skild från informationsknutpunkten. Mötesplatsen
måste förläggas i anslutning till angöring för bil/taxi medan informationsknutpunkten
ska ha en lämplig plats för samlad trafikinformationsutrustning, vid förflyttningsstråket
till tåget.
Dynamisk information


Flertågsdisplay eller motsvarande för realtidsinformation om tågtrafiken ska
finnas på stationer i klass 1–4 (TSD).



Prator/interaktiv terminal ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD).
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o



Ur/klocka ska finnas på stationer i klass 1–4.
o



Omfattning och typ av interaktiv terminal och placering på plattform,
förbindelse och/eller informationsknutpunkt bedöms från station till
station.
Endast på plattform i klass 5.

Högtalare ska finnas på stationer i klass 1–3 (TSD).

Fast statisk skyltning


Taktil orienteringskarta över stationsområdet ska finnas på stationer i klass 1-3
(TSD).
o Trafikverkets orienteringskarta ska visa huvudväg- och hinderfri väg
mellan angöring och plattformar utomhus. Kartan bör inte vara alltför
detaljerad och informationsrik.
o Orienteringskarta i stationshus är fastighetsägarens ansvar.



Hänvisningsskyltar till järnvägsfunktioner ska finnas på stationer i klass 1–3.
o Ansvaret för fasta skyltar följer fastighetsägandet, vilket innebär att
Trafikverket hänvisningsskyltar inom sitt ansvarsområde och ägaren av
stationshus ansvarar för fast skyltning i stationshus, se under
stationshus.

Mötespunkt för ledsagning


Markeringsskylt och sittplats ska finnas på stationer där Trafikverket har
ledsagningsansvar.
o Trafikverket har ett delat ansvar för ledsagningen med Jernhusen.
Trafikverket har ansvar för mötesplatsen utomhus.

7.4 Resenärsfunktioner – ersättningstrafik och i stationshus
Ersättningstrafik

TMALL 0202 Riktlinje v 2.0

Ersättningstrafik behövs för att man vid trafikstörningar ska kunna upprätthålla trafiken.
För att detta ska fungera smidigt, måste det finnas en tydlig skyltning till den plats där
ersättningsbussar inväntar. Flera aktörer delar på ansvaret för denna skyltning, och
Trafikverkets ansvarar för hänvisningsskyltning inom Trafikverkets ansvarsområde.

Ersättningstrafik
I Stationshus
I resenärsflödet*

Fast statisk
skyltning
Fast statisk
skyltning
Dynamisk
trafikinformation

Funktion/
utrustning
Hänvisningsskylt

TSD

1 2 3 4 5

TSD

x x x x x

Hänvisningsskyltar
till
järnvägsfunktioner
Ur

TSD

x x

Högtalare

TSD

x x x x x
x x x x x
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x x x x x

Flertågsdisplay för
realtidsinformation
om tåg

*Resenärsflöde avser resenärens väg genom stationshuset för järnvägsfunktioner till och
från tåg.
Hänvisningsskylt till hållplats för ersättningstrafik ska finnas på stationer i klass 1–5, och
vara inom Trafikverkets ansvarsområde. Skyltningen kan uteslutas för stationer i klass
4–5 om hållplatsen är tydligt annonserad och lätt att hitta från plattformen.
Hänvisningsskylt kan uteslutas även i klass 2–3 om hållplatsen är mycket tydligt
annonserad och mycket lätt att hitta från plattformen.
I stationshus – skyltning i resenärsflödet
Trafikverket äger och förvaltar inga stationshus. Det är främst aktörer som Jernhusen,
kommuner, regionala kollektiva organisationer och privata som äger stationshus. För
enhetlig skyltning ska Trafikverkets standarder för fasta skyltar användas. Trafikverkets
ramavtal för skyltar är öppet för samtliga aktörer att använda.
Trafikverket har dock ett ansvar för dynamisk trafikinformation i resenärens väg genom
stationshusen - till och från järnvägsfunktioner (i resenärsflödet*).
Fast statisk skyltning


Hänvisningsskyltar till järnvägsfunktioner ska finnas på stationer i klass 1–5.
o

Ansvaret för fasta skyltar följer fastighetsägandet, det vill säga att ägaren
av stationshus ansvarar för fast skyltning i stationshus. Ett undantag kan
vara stationshus i klass 4–5 med privata ägare, där Trafikverket ansvarar
för hänvisningsskyltar till järnvägsfunktioner.

Dynamisk information


Ur/klocka ska finnas på stationer i klass 1–5.



Högtalare ska finnas på stationer i klass 1–5 (TSD).



Flertågsdisplay för realtidsinformation om tågtrafiken ska finnas på stationer i
klass 1–5 (TSD).
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7.5

Basfunktioner generellt

Generella
funktioner

Funktion/
utrustning
Åtgärder för
användbarhet för
funktionsnedsatta
Övervakningskamera
Rondering

TSD

1 2 3 4 5

TSD

x x x x x
x x x
x x x
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Övrigt



Åtgärder för användbarhet för personer med funktionsnedsättningar ska
genomföras på stationer i klass 1–5. Krav, direktiv, riktlinjer och råd finns i TSD
– PRM, BFS ALM2 och HIN 2 och Trafikverkets riktlinjer – rapport ”Utformning
av den fysiska miljön på stationer för personer med funktionsnedsättning”.
o



Behovet av övervakningskameror finns i olika omfattning inom samtliga
stationsklasser, men är inte relaterat till stationens och ortens storlek,
utan mer till stationens läge och allmänna utsatthet. Det varierar från ort
till ort och bedöms från fall till fall. Det förutsätter organisation och/
eller rutin för hantering av bilderna.

Rondering i någon form ska finnas på stationer i klass 1–3.
o

Behovet av bevakning genom rondering bedöms efter andra kriterier än
stationens och ortens storlek och har inte ett direkt samband med
stationsklass. Stationen låses alltid manuellt efter sista tågavgång, för att
ingen ska bli inlåst, men upplåsning sker oftast automatiskt.



Fast rondering ska finnas på stationer i klass 1.



Trafikverkets reklam kan finnas utifrån respektive stations förutsättning och
möjligheter att bereda plats för detta, på ett sätt som är bra för resenären.
Placeringen och utformningen av reklam ska följa TSD-PRM samt Trafikverkets
riktlinje för reklam i stationsmiljö (2014-08-18).
o



Trafikverket ansvarar för, sköter och hanterar upplåtelse av reklam.

Åtgärder för varning för passerande tåg
o
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Här inryms en rad utformningskrav som ska genomföras.

Övervakningskamera kan finnas på större stationer i klass 1–3.
o



x

Fast rondering
Reklam
Varning för
passerande tåg

Det ska finnas information om skyddszonens budskap: att man inte ska
vistas där.
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Mer omfattande om
krav för ökad
punktlighet och
säkerhet i
stationens fysiska
miljö

Bilaga 1

Stationstyper
Stationstyper för klass 2,3 och 5. Se utförligare om stationstyper i Trafikverkets rapport
”Stationsmiljö – Utformning av stationen med resenärsfokus”
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