Trafikverkets ansvar

vid planering och
utveckling av stationer

Förord
Stationen är ett nav i infrastrukturen där många aktörer och intressen möts. En tydlig
ansvarsfördelning är grunden för att utveckla samspelet mellan berörda aktörer och
därmed bidra till välfungerande bytespunkter och en god samhällsutveckling.
I detta PM beskrivs vilka delar av en station som Trafikverket a nsvarar för.
Beskrivningen är tänkt att ge en grund för den samverkan som krävs när nya stationer
planeras eller befintliga utvecklas.
I kapitel 1 beskrivs Trafikverkets ansvar för anläggningar och utrustning
inom stationsmiljöer samt ansvarsfördelningen för vissa andra åtgärder och
planeringskostnader. Denna ansvarsfördelning gäller vid samtliga ny- eller
ombyggnader av stationer. Kapitel 1 är en sammanställning av Trafikverkets gällande
ställningstaganden. Dessa finns beskrivna i de riktlinjer, underlag, förordningar och
lagar som nämns i dokumentet, men har tidigare inte sammanställts med fokus på
vilka frågor som berör stationsmiljöer.
I kapitel 2 beskrivs Trafikverkets bild av hur processen kan se ut när nya stationer
planeras eller befintliga utvecklas. Varje stationsprojekt är unikt och denna
beskrivning kan ses som en generell utgångspunkt för de aktörer som berörs.
Järnvägens kärnfunktion
Plattform med väntfunktioner, platt
formsförbindelser, trafikinformation,
järnväg.
Noden/bytespunkten
Busshållplats, cykelparke
ring, taxiangöring, biljetter,
väntfunktion, service.
Bytespunktens
omland ”Staden”
Verksamheter,
bostäder, kontor,
mötesplats, kultur.

”Stationens delar”. Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. Övriga delar av bytespunkten,
liksom funktioner i bytespunktens omland, ligger inom andra parters ansvarsområden.
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1 Trafikverkets ansvar för
anläggningar, åtgärder och kostnader
1.1 Trafikverkets ansvar för anläggningar och utrustning inom stationsmiljöer
(grundutförande)
Trafikverket äger, finansierar och bär förvaltningsansvar för järnvägens kärnfunktion.
Till järnvägens kärnfunktion hör:
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•

plattform

•

plattformstak

•

utrustning på plattform (till exempel bänkar och väderskydd)

•

konstruktioner inom stationsmiljö som bär upp spåranläggningar

•

plattformsförbindelse: bro- och tunnelkonstruktioner som är motiverade av
transportsystemets behov på den aktuella platsen och utformade för att fungera
som plattformsförbindelse

•

ytskikt i bro- och tunnelkonstruktioner som Trafikverket äger

•

dynamisk utrustning för trafikinformation på plattform och
plattformsförbindelser, samt i resenärsflödet i stationshus

•

fast skyltning på plattform och plattformsförbindelse.

Övriga parters ansvarsområden
Välfungerande bytespunkter kräver alltid anläggningar eller utrustning utöver
järnvägens kärnfunktion. Behoven varierar mellan olika platser. Till de delar av
bytespunkter som Trafikverket inte äger, finansierar eller bär förvaltaransvar för hör:
•

stationshus

•

bussterminal

•

cykelparkering

•

anslutande kommunala vägar

•

anslutande kommunala gång- och cykelvägar

•

pendlarparkering

•

stationstorg

•

angöringsplatser

•

konstnärliga utsmyckningar som inte är integrerade i statliga konstruktioner

•

anläggningar med en utformning som väsentligt avviker från grundutförande för
plattformsförbindelse, exempelvis:
−− bro eller tunnel primärt avsedd och utformad för annan trafik än till plattform
−− anläggning avsedd och utformad för kommersiella funktioner eller andra

funktioner som Trafikverket inte ansvarar för.

Välfungerande bytespunkter kan dessutom ge förutsättningar för att etablera
bostäder, kommersiella verksamheter och andra verksamheter med behov av hög
tillgänglighet i bytespunktens omland. Potentialen beror på bytespunktens placering,
resenärstyper och antalet resenärer. Dessa verksamheter kan i sin tur förstärka
bytespunkten som nod i transportsystemet.

1.2 Utgångspunkten är en markförlagd lösning
Trafikverket utgår från markförlagda lösningar för nya stationer. En icke markförlagd
lösning (tunnel, bro, nedsänkt) kan motsvara Trafikverkets grundutförande om
förutsättningarna gör att detta är den bästa trafikala lösningen utifrån Trafikverkets
sammanvägda bedömning. Denna sammanvägda bedömning bygger på faktorer såsom
landskapets förutsättningar, möjlighet att inrymma stationen i befintlig miljö eller
krav enligt miljöbalken.
Om en icke markförlagd lösning bedöms som tillägg och medfinansieras kan
Trafikverket bidra ekonomiskt motsvarande de kostnader som Trafikverket skulle
haft för en markförlagd lösning.

1.3 Brutna förbindelser och behov av ytterligare förbindelser
Trafikverket ansvarar för att anpassa eller ersätta befintliga förbindelser som bryts av
ny eller förändrad järnväg. Anpassningen baseras på dagens behov och funktion och
ska byggas med dagens standard. Anpassningen baseras inte på framtida behov med
anledning av exempelvis ny bebyggelse.
Trafikverkets anpassning av en annan parts anläggning till ny statlig infrastruktur
(till exempel befintliga förbindelser) bidrar ofta med nyttor för den andra parten
vilket kan vara utgångspunkt för en dialog kring hur finansieringen eventuellt kan
fördelas.
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1.4 Fördelning av planläggningskostnader
Kommuner med stationslägen bär sina egna planläggningskostnader enligt plan- och
bygglagen och Trafikverket bär sina egna planläggningskostnader enligt väglagen och
lagen om byggande av järnväg.

1.5 Trafikverkets planering av ny infrastruktur och bullerskyddsåtgärder
Trafikverket planerar ny infrastruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse. Det ingår
inte i Trafikverkets åtagande att ta finansiellt ansvar för åtgärder som krävs med
hänsyn till framtida bebyggelse.
När Trafikverket planerar nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av järnväg
och statlig väg ska bullerskyddåtgärder vidtas med utgångspunkt i gällande
lagstiftning och vedertagna riktvärden. Trafikverket har kostnadsansvar för de
bullerskyddsåtgärder som krävs vid väsentlig ombyggnad och nybyggnation av statlig
infrastruktur. Trafikverket planerar och vidtar bullerskyddsåtgärder endast för
befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse planeras enligt punkt 1.6 nedan.
Trafikverket planerar ny infrastruktur utifrån:
•

Väglag (1971:948)

•

Lag (1995:1649) om byggande av järnväg

•

Plan- och byggförordningen (2011:338)

•

Infrastrukturproposition (1996/97:53) ”bullerriktvärden för nybyggnad och
väsentlig ombyggnad”

•

Riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (TDOK
2014:1021).

1.6 Kommunal planering av nya bostäder och bullerskyddsåtgärder
I detaljplaner och bygglov som avser bostadsbyggnader ska beräknade värden för
omgivningsbuller redovisas. Hänsyn ska tas till en framtida trafikering på:
•

befintliga järnvägar

•

nya järnvägar efter beslut om tillåtlighet, med tillhörande korridor, eller för
planerade järnvägar av riksintresse, d.v.s. där riksintresset har preciserats utifrån
en vald korridor.

Beräknande värden ska utgå från framtida infrastruktur (trafikering utifrån
Trafikverkets gällande basprognosår) och redovisas i bullerutredningar som
underlag för detaljplaner och bygglov. Kommunen har kostnadsansvar för de
bullerskyddsåtgärder som krävs för att den nya bebyggelsen ska klara lagstadgade
riktvärden.
Ny bebyggelse planeras utifrån:
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•

Plan- och bygglagen (2010:900)

•

Miljöbalken (SFS 1998:808)

•

Infrastrukturpropositionen (1996/97:53)

•

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

2 Ansvar för samordning och
utveckling i planeringsarbetet
Utvecklingen av bytespunkter och dess omland kan beskrivas som
processer som motsvarar ”stationen i staden” som fysisk plats.
Sett i
Arbetet berör ofta många parter, till exempel Trafikverket,
interna ett
t
kommunen, regionala företrädare, länsstyrelse, trafikoperatörer,
perspe ionellt
ktiv är
stationshusägare, exploatörer, fastighetsägare och företrädare för
vi
många
det lokala näringslivet – ibland med olika förväntningar, uppdrag
parter
i Sverig
och mål.
e
Processen är komplex och nyttorna uppkommer inte av sig själva.
Samverkan och förståelse för de olika parternas ansvarsområden och
sambanden mellan dem är både viktig och nödvändig.
För att undvika framtida målkonflikter och skapa goda förutsättningar för den
samverkan som är nödvändig, behöver planeringsarbetet föregås av en inledande
etableringsfas som klargör roller, ansvar och prioriteringar.

Etableringsfas

Etablera
samverkan
Gemensam
bild av arbetssätt
och förutsätt
ningar

Planeringsfas

Färdig station

Staden
Omhänderta nyttorna av ökad tillgänglighet.
Bytespunkt
Effektiv transportnod
Järnvägens kärnfunktion
Järnvägens infrastruktur, plattform,
plattformsförbilndelse, trafikinfo järnväg

Faser i planeringen och syftet med respektive fas.

Planeringsförutsättningarna varierar mellan olika platser. Denna beskrivning av syfte
och ansvar för samordning och utveckling kan ses som en generell utgångspunkt för
de aktörer som berörs.

2.1 Etablera samverkan
Syftet med en inledande etableringsfas är att beskriva eller komma överens om:
•

parternas roller, mandat och mål

•

gemensamma mål och syften med projektet

•

krav på tillgänglighet, säkerhet, trygghet, livscykelperspektiv med mera

•

arbetssätt för den fortsatta processen
och vilka milstolpar som kräver
särskild samordning

•

vem som bär samordningsansvar och
vilka aktörer som bör involveras i olika
skeden

• skapa mervärden i reskedjan

fastslagna principer för hur ansvar ska
fördelas för funktioner, anläggningar,
utrustning och finansiering.

• bidra till ökat
kollektivtrafikresande.

•

Genom rätt planeringsförutsättningar
och god samverkan kan stationen:

• bidra till stadsutveckling
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Frågorna berör alla de parter som kan komma att involveras i den fortsatta
processen. Eftersom kommunen har en central roll som ansvarig för utvecklingen
av staden utifrån lokala förutsättningar bör kommunen i normalfallet ansvara för
samordningen.
Resultatet av denna etableringsfas bör vara en avsiktsförklaring som bekräftar
parternas överenskommelser.

2.2 Staden – omhänderta nyttor av ökad tillgänglighet
Kommunen har kontroll över planinstrument och beslutsmandat över platsernas
nyttjande. Kommunen har därför ett naturligt samordningsansvar för det arbete som
innebär att omhänderta nyttorna av den ökade tillgängligheten, i form av exempelvis
bostäder eller kommersiella verksamheter.
Potentialen för att utveckla staden med bytespunkten som drivkraft beror på
bytespunktens placering och funktion i transportsystemet. Beroende på hur
kopplingarna mellan bytespunkten och dess omland utformas kan även Trafikverket,
stationshusägare med flera beröras.

2.3 Bytespunkten – utveckla en effektiv transportnod
Överenskommelser om vem som ska samordna det arbete som syftar till att optimera
bytespunktens funktion bör träffas i en föregående etableringsfas.
Eftersom planeringen innefattar områden som kommunen har beslutsmandat över,
bör som principiell utgångspunkt gälla att kommunen är samordningsansvarig.
Trafikverket deltar i egenskap av funktionellt ansvarig och anläggningsägare för
järnvägens kärnfunktion och som kunskapsbärare kring frågor om utformning,
förvaltning, underhåll etc som rör bytespunkten ur ett resenärsperspektiv.
Regionala företrädare, stationshusägare och trafikoperatörer är andra relevanta
aktörer.

2.4 Planera järnvägens kärnfunktion
För den enskilda bytespunkten innefattar detta i princip arbetet med att
utforma plattformar och plattformsförbindelser, utrustning på dessa samt övriga
järnvägstekniska anläggningar. Angränsande till bytespunkten kan det finnas
funktioner för exempelvis godstrafik, underhållsverksamhet etc. som kan behöva
beaktas.
Trafikverket ansvarar för samordning av järnvägens kärnfunktion. Normalt berörs
samma aktörer som involveras i arbetet med bytespunkten i sin helhet.

Etableringsfas Planeringsfas
Staden: Kommun ansvarig
Parter: De som utvecklar bytespunktens omland
Kommun
ansvarig
Alla parter
deltar

Bytespunkt
Parter:
Kommun ansvarig (eller av De som planerar
kommunen utsedd part)
bytespunkten
Parter:
Järnvägens kärnfunktion De som planerar
Trafikverket ansvarig
bytespunkten

Ansvar för processen och deltagande parter.
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Färdig station

3 Relevanta dokument – Trafikverket
•

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

•

Riktlinje – Stationens basfunktioner och klassindelning (TDOK 2013:0685)

•

Stationshandbok (TDOK 2013:060)

•

Riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg (TDOK
2014:1021)

3.1 Definitioner
Definitionerna utgår från proposition 2012/13:25, sidorna 51–57.
Grundutförande:
”Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en trafiksituation.”
Vad som är grundutförande utgår från det statliga ansvaret. Baserat på en dialog med
kommuner och övriga intressenter och de samhällsekonomiska kalkylerna utformar
Trafikverket slutligt innehåll och omfattning av den statliga investeringen i termer av
ett grundutförande. Grundutförandet motsvarar Trafikverkets ekonomiska ansvar för
ny- och ombyggnad av infrastruktur.
Tillägg:
”Bidrag från annan part till statens anläggning avseende tillägg till grundutförande,
det vill säga de förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar.”
En utökning av stationsfunktionen utöver Trafikverkets ansvarsområde avser
till exempel ett tillägg. Tillägg i förhållande till grundutförandet ska normalt
medfinansieras av den externa parten som påkallat tillägget.
Exempel på tillägg är när annan part önskar ett utförande utöver grundutförandet,
exempelvis:
•

en högre standard på den aktuella statliga anläggningen (väg eller bana med högre
hastighet och/eller kapacitet)

•

en annan utformning (till exempel överdäckning, planskild korsning)

•

annan lokalisering för anläggningen som bättre överensstämmer med partens
planering

•

att hänsyn tas till framtida behov (ny bebyggelse)

Medfinansiering:
”Annan parts finansiering eller delfinansiering av statlig infrastruktur.”
Medfinansiering bör främst avse tillägg i förhållande till grundutföranden och ska
normalt finansieras av den externa parten som påkallat tillägget. Medfinansiering kan
användas till grundutföranden men ska då särskilt motiveras.
Medfinansiering förändrar inte den grundläggande ansvarsfördelningen mellan
statliga och kommunala aktörer för transportinfrastrukturen.
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