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Inledning
Kollektivtrafiken på järnväg fortsätter att öka och resenärerna använder ofta
flera transportslag med flera delresor och genomför byten på bland annat
stationer. För resenärerna är det viktigt att ”hela resan” fungerar och stationen
med sina omgivningar fyller därför en viktig funktion. Hela stationen eller
bytespunkten, ska idag betraktas som en stationsplats jämfört med den tidigare
synen att stationshuset var att betrakta som stationen. På stationen finns flera
olika aktörer som var och en har en roll som stationsförvaltare för de delar av
stationen man ansvarar för.

Uppdragets syfte och omfattning
Ramböll Sverige AB genomförde under 2014 en inventering av 30 stationer och
stationsnära miljöer inom Region Syds geografiska område. Under 2017
inventerades ytterligare 33 stationer av ÅF Infrastructure AB på uppdrag av
Trafikverket. För att bibehålla en konsekvent bedömning och hög jämförbarhet
har till stor del samma inventeringsmetodik använts vid det senare
inventeringsfället, men med några mindre justeringar. En tydlig skillnad mellan
de respektive investeringstillfällena är att vid det senare har enbart mindre
stationer med klassindelning 4 eller 5 inventerats.
26 stationer har inventerats och beskrivs i både text och bild i denna rapport.
Ytterligare 7 stationer har inventerats men redovisas endast i denna rapporten i
form av en översiktlig bristanalys. Samtliga 33 inventerade stationer
sammanställs i detalj i Bilaga 1 – Basfakta inventerade stationer.
Inventeringen syftar till att ge en helhetsbild över standarden på
stationsplatserna och grundar sig i Trafikverkets ”Riktlinje för basfunktioner
och klassindelning” (TDOK 2013:0685) som ska säkerställa att en
grundläggande och sammanhållen funktionsnivå uppnås. Ägarskap,
förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets
ansvarsområde på stationer styrs av dokumentet TDOK 2015:0085. Statens
ansvarsområden och roll vid utveckling av stationer och stationsområden
beskrivs även i dokumentet TDOK 2017:069. Det har tidigare saknats riktlinjer
och krav på den funktionella grunduppbyggnaden och utrustning vilket i flera
fall resulterat i splittrade och osammanhängande stationsmiljöer.
Denna inventering ska ge en bild av hur stationerna är utformade och utrustade
med samma syfte som riktlinjerna, nämligen att säkerställa en god kvalitet som
på sikt ska leda till mer sammanhängande, enhetliga och attraktiva
stationsanläggningar för alla resenärer och brukare av Sveriges järnvägsnät.
”Riktlinje för basfunktioner och klassindelning” är avgränsad och hanterar
Trafikverkets ansvarsområde på stationen i rollen som stationsförvaltare, dvs.
plattformar och plattformsförbindelser inklusive trafikinformationsutrustning
m.m. Inventeringen som gjorts har även inkluderat stationsplatsens
angränsande områden som cykelparkeringar, bilparkeringar samt
förekommande vänthallar och eventuella kopplingar till andra transportslag
såsom buss och taxi. Dessa ytor är inte Trafikverkets ansvarsområde som
förvaltare.

Inventerade stationer
De 33 stationer som ingått i inventeringen är illustrerade i kartan nedan ( se
Figur 1). Trafikverket har tillsammans med ansvariga regionala
kollektivtrafikmyndigheter gjort ett urval av vilka stationer som har ingått i
inventeringen. Stationerna är förhållandevis små med måttliga till låga
resandetal. Samtliga stationer har klassindelning 4 eller 5 enligt Trafikverkets
dokument ”Riktlinje för basfunktioner och klassindelning”.
Vilka funktionella krav som ställs på en station beror i hög grad på stationens
storlek, belastning och typ av trafikering. En stationsindelning görs utifrån
parametrar såsom resandemängd, storlek på kommun/ort, antal tåg per dag
eller typ av trafikering. Dessa basfakta för respektive station samt
klassindelning redovisas i Bilaga 1. Klassindelningen har erhållits av
Trafikverket.

Figur 1. Karta och lista över inventerade stationer, uppdelat på färg efter län. (Bakgrundkarta
Openstreetmap)

De 33 stationer som inventerats visas i Figur 1 samt i tabell på nästkommande
sida. Stationer markerade i kursiv redovisas endast i form av bristanalys i denna
rapport samt i Bilaga 1.
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Metod och redovisning
Ramböll har tillsammans med Trafikverket tagit fram en mall för inventeringen
som grundar sig på riktlinjerna i ”Stationens basfunktioner och klassindelning”.
Denna mall har Ramböll sedan utvecklat i excel-format med kryssrutor och
rullgardinsmenyer för att underlätta datainsamlingen vid själva inventeringen.
All fakta från stationsinventeringarna har sammanställts i tabeller för respektive
station vilken redovisas i en till denna rapport separat bilaga.
ÅF har inför detta uppdrag uppdaterat inventeringsmallarna och reviderat dessa
utifrån parametrar som bättre lämpar sig för inventering av mindre stationer
och stationsmiljöer i mindre tätorter. I stort används dock samma
inventeringsmetodik för att bibehålla en hög jämförbarhet.
Inventeringarna av stationerna har genomförs med platsbesök och följt en given
inventeringsmall. Till platsbesöket har ett antal bilder tagits för att dokumentera
brister och behov samt goda och dåliga exempel. Först har en noggrann
genomgång gjorts av plattformar och kringliggande anslutningar till dessa.
Därefter görs en mer översiktlig undersökning av stationsområdet i övrigt med
tillhörande stationsbyggnad, resecentrumfunktioner, parkeringar och andra
delar som kan vara av intresse för att skapa en samlad bild av stationens
uppbyggnad och funktion.
Inventeringarna har utförts vecka 23-35 under 2017. De funktioner som
inventerats är stationsområdet, plattformar, plattformsförbindelser,
resecentrumfunktioner samt drift och underhåll. Dessa funktioner beskrivs
under kapitel ”Inventering av stationer och stationsnära miljöer”. Resultatet av
inventeringarna för respektive stationsplats har sedan sammanfattats och
beskrivits i denna rapport. Beskrivningarna är kompletterade med foton samt en
karta med stationens funktioner och slutligen en bristanalys. På grund av att
6

inventeringarna genomfördes under sommarmånaderna och semestertider kan
beskrivning av bland annat beläggningsgrad av parkeringsplatser endast ses
som en fingervisning.
Kartan syftar till att ge en bild över stationens olika inventerade funktioner
såsom plattformar, väderskydd, trappor, ramper, hissar, parkeringsplatser för
bil och cykel, hållplatser m.m. Kartunderlag från openstreetmap.com har
använts som grund för dessa illustrationer för samtliga stationer och
stationsmiljöer.

7

Inventering av stationer och stationsnära miljöer
De faktorer som inventerats har samlats under fem olika rubriker kopplade till
stationens olika funktioner. Detta kapitel innehåller en kortfattad beskrivning av
förutsättningarna för varje inventerad faktor och funktion, eventuella krav och
riktlinjer samt sammanfattande iakttagelser som gjorts vid inventeringarna
gällande den aktuella funktionen. Fokus på dessa beskrivningar har varit på
Trafikverkets ansvarsområden plattformar och plattformsförbindelser samt till
viss del även resecentrumfunktioner. Detta kapitel innehåller även de kriterier
som använts vid bristanalyserna där en bedömning för respektive funktion har
gjorts utefter en grön/gul/röd skala. Underlaget kan ses som en hjälp vid
planering och samordning av stationer och kringliggande miljöer mellan
Trafikverket, Jernhusen och kommuner.
De delar av stationerna och stationsmiljöerna som inventerats inom ramen för
uppdraget är:

1. Stationsområdet
2. Plattformar
3. Plattformsförbindelser
4. Resecentrumfunktioner
5. Drift och underhåll
En kortare sammanfattning och beskrivning kring den övergripande
inventeringen görs i kapitlen nedan. En sammanställning av samtliga
inventerade stationer följer sedan.
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1. Stationsområdet
Resande med tåg har ökat och sättet man reser på har förändrats.
Stationsområdet bör ha en logisk och lättförståelig uppbyggnad med en närhet
mellan olika transportmedel. En enkel och fysiskt logisk uppdelning gör att
stationsanläggningen blir förutsägbar, orienterbar, framkomlig och lätt att
använda.
Vid inventering har följande faktorer studerats gällande stationsområdet:


Stationens läge i orten, i eller i anslutning till stadskärnan eller i
utkanten av stadskärnan eller tätorten.



Hur orienterbarheten upplevs, om det finns någon tydlig tyngdpunkt
eller huvudentré som underlättar orientering och håller ihop
funktionerna?



Är stationsområdet en barriär? Beror på passerbarheten och behovet att
korsa stationsområdet. Samverkar stationen med sin omgivning? Ska
vara enkelt nåbar och inte bilda barriärer och hinder i närmiljön.



Stationens uppbyggnad och struktur övergripande, om stationen är
enkelt uppbyggd med ett logiskt och rätvinkligt system eller om den är
komplicerad med en ologisk uppbyggnad?



Är stationsområdet framkomlig, lätt eller svår att använda?



Lokalisering av ankomstzon, serviceytor, kommunikationszon samt
plattform.

Då de flesta av de inventerade stationerna är mindre saknas ibland
stationsfunktioner som stationsbyggnad eller resecentrum samt olika typer av
knutpunktsfunktioner. Alla stationer har inventerats utifrån samma mall och
metod men då olika stationer har olika förutsättningar vägs detta in i
bedömningen kring stationens användbarhet och funktion.
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2. Plattformar
Stationens plattformar ska inte bara fungera för en effektiv och säker av- och
påstigning utan också som en vistelseplats för resenärer som väntar på tåg.
Plattformen har fått en ökad betydelse för resenärerna med kortare bytestider
och ett mer effektivt kollektivtrafiktänkande kring hela resan samtidigt som
väntsalar och stationshus och andra alternativa väntutrymmen har blivit färre.
Basfunktionerna för plattformar har inventerats och sammanställts under
rubrikerna 2.1-2.6 nedan samt under respektive station i denna rapport. Vilka
krav som ställs på olika stationer beskrivs närmare i Trafikverkets riktlinje
TDOK 2013:0685 Stationers basfunktioner och klassindelning. Detaljerad
information om respektive plattform återfinns i tillhörande bilaga med
inventeringsresultat i tabellformat.
BASFUNKTIONER PÅ PLATTFORM
Plattformstak
Väntutrymme inklusive utrustning
Väderskydd inklusive utrustning
Sittplatser
Belysning
Plats för biljett-/ valideringsautomat
Grindar/avgränsning vid plattformsslut

Stn klass
TSD
TSD
TSD
TSD

1

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Från: Stationens basfunktioner och klassindelning Riktlinje TDOK 2013:0685
TSD – Tekniska specifikationer för driftskompabilitet, beslutade av EU.

2.1 Översiktlig beskrivning
Under översiktlig beskrivning har vid inventeringen information gällande antal
plattformar, antal spår med plattformar tillsammans med typ av plattform,
plattformshöjd och plattformens bredd angetts. Olika typer av kringutrustning
på plattformarna som biljettautomat, klocka och högtalare har också
inventerats.
Typ av plattform är antingen sidoplattform eller mellanplattform. En
sidoplattform har förutsättningar att skapa en enkel uppkoppling till
omgivningarna och kompletterande funktioner såsom busshållplats, taxi,
angöring, parkering m.m. En mellanplattform har förutsättningar att skapa
smidiga byten mellan två tåg men har nackdelen att de i de allra flesta fall kräver
en planskild korsning med ramper, trappor och hissar som ställer krav på
plattformsbredden.
Plattformshöjd är höjden från överkant räls (RÖK) till plattform. Vid
inventering har endast mått från överkant plattform mot makadam kunnat
mätas och plattformshöjden (hög/mellan/låg) bedömts utifrån detta mått.
Variationen på detta mått har varit mycket stor vilket har gett en hög osäkerhet
vid bedömningarna. Flertalet plattformar har höjden 0,55 cm, vilket är en
mellanhög plattform. Låga plattformar fanns på några stationer.
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Översiktlig beskrivning av plattform anger även om det finns en biljettautomat
på plattformen eller inte. Trafikverket ansvarar inte för biljettautomater men
ska ordna plats för en biljettautomat med framdragning av el. Vid inventering av
stationer har flertalet stationer inte haft biljettautomat på plattformen. Om det
funnits biljettautomat har de ofta placerats intill planövergång, alternativt på
annan logisk punkt för att ge resenärer möjlighet att köpa biljett innan
ombordstigning. Har placering varit logisk och hittar man som resenär med
enkelhet till biljettautomaten har detta betraktats som fullvärdigt alternativ till
att ha biljettautomat på plattformen. Inventerade stationer i Jönköpings län
saknar generellt sett biljettautomater. Resenärer ges dock möjligheter att köpa
biljett ombord, via ombud eller via en app i smartphones.

Figur 2. Strategisk placering av biljettautomat vid sidan av plattformen. Bild: Hovmantorp

Flertalet av stationerna har mellanhöga plattformar enligt standard. Låga
plattformar finns på ett antal mindre stationer, där också den generella
standarden på stationsmiljöerna i stort har varit låg samt plattformar som
trafikeras av turisttrafik (smalspåret mellan Västervik och Växjö).
Bredden på plattformarna varierar från 3 meter till över 6 meter där bredder
mellan 4-5 meter är vanligast. Vid flera stationer är sidoplattformarna
kombinerade med busshållplatser vilket ökar den totala bredden för
resenärerna. De breda mellanliggande plattformarna är kombinerade med
planskilda förbindelser där inbyggda hiss- och trapphus blir avgörande för den
totala bredden och de smala mellanliggande plattformarna har oftast
förbindelser över spår i plan.
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Figur 3. Plattform med generellt hög standard. God bredd, väderskyddade sittplatser, flertågsdisplay,
synlig klocka, biljettautomat, ledstråk längs hela plattformen, belysning och väl kontrasterad skyddszon.
Stängsel omringar plattformen och tydliga avspärrningar finns vid plattformarnas ändar, vilket minimerar
risken för spårspring. Bild: Bromölla

Figur 4. Plattform med låg standard, bristande säkerhet och avsaknad av kringutrustning för att uppnå
acceptabel komfortnivå. Bild: Gnosjö
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2.2 Säkerhet
Enligt krav ska samtliga plattformar ha ”grindar/avgränsning” vid
plattformsslut.
Vid inventering har kontroll av avspärrningar gjorts. Omfattningen och
utformningen varierar mycket. På många plattformar saknas avspärrning helt, i
ena eller båda ändar av plattformen. I många fall där avspärrning saknas finns
ramper som indikerar på behov av åtkomst med driftsfordon. På vissa stationer
har även risk för smitning eller genvägar över spåren observerats till följd av
bristfällig avspärrning. I flera fall observerades olovliga rörelser över spåret i en
tydlig koppling mellan olika målpunkter inom orten.

Figur 5. Exempel på fullgod avspärrning vid plattformsslut och skyltning som förtydligar risker med att
beträda spårområdet. Bild TV: Bankeryd, TH: Ramlösa

Figur 6. Bristfällig avspärrning, där tydliga spår av smitning förekommer. Bild: Aneby
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Figur 7. Avsaknad på säkra förbindelser över spåren leder till alternativa färdvägar. Bild: Eksjö

2.3 Skyddszon och beläggning
Skyddszonen är en viktig säkerhetsfunktion som alltid ska finnas på plattformar.
Bredden på skyddszonen bestäms av den högsta tillåtna hastighet på passerande
tåg, se tabell nedan. Skyddszonen ska markeras så att man ej vistas där och
utformningen ska vara kontrasterande samt halkreducerande.
HASTIGHET km /h

SKYDDSZON meter

0-140
>140-200
>200-240

1,0
1,5
2,0

Skyddszonen och beläggningen på de inventerade plattformarna är mycket
varierande. Vanligast är målad skyddszon, en utformning som ofta har slitits
med vädret och innebär att kontrastmarkeringen är dålig eller obefintlig. En
bättre utformning är skyddszon med hjälp av avvikande markmaterial, gärna i
kombination med taktila stopp/varningsplattor som hjälper resenären att
uppmärksamma plattformskanten.

Figur 8. Skyddszon med god kontrast, antingen med hjälp av avvikande markmaterial eller tydligt målad
skyddslinje. Bild TV: Bromölla, TH: Högsby
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Figur 9. Frånvarande eller bristfällig skyddszon innebär bland annat ökade risker för personer med
synnedsättning. Bild TV: Gnosjö, TH: Blomstermåla

Figur 10. Målad skyddszon som missfärgats under årens lopp. Bild: Hovmantorp

Beläggningen på plattformarna bör också vara i god standard, dvs. hel, utan
gropar, ojämnheter eller andra hinder. Vanligast beläggning är asfalt, men
standarden på flertalet stationer är bristfällig.

Figur 11. Beläggning med god standard utan ojämnheter, gropar eller ogräs. Bild TV: Bjuv, TH: Hultsfred
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Figur 12. Beläggning i avvikande markmaterial kan vara till fördel för att skapa goda kontraster, men bör
planeras noggrant för att samspela med omgivande ytor så att skyddszonen inte förlorar sin
kontrasterande förmåga. Bild: Vimmerby

Figur 13. Uppgrävda ytor på plattformarna skapar ett nedgånget intryck och försvårar dessutom för
framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga. Bild: Mullsjö

2.4 Ledstråk
På plattformen ska det finnas ledstråk som visar den synsvaga en säker väg till
tåget. Utformning av dessa beskrivs i Boverkets föreskrifter HIN/ALM, samt i
Trafikverkets Råd och Riktlinjer. Ledytan med sinusplattor bör vara minst 0,6
meter bred och ha en kontrasterande yta mot omgivande mark. Varningsytor
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och valytor ska vara minst 1x1 meter och utgöras av kupolplattor samt släta
plattor.
Förekomsten av ledstråk på plattformarna av inventerade stationer har varit
mycket varierande. Tydliga och breda ledstråk med goda kontrastmarkeringar
har observerats samtidigt som flertalet stationer helt saknar ledstråk.
Förbindelser med kringliggande resecentrumfunktioner har i många fall också
varit bristfällig. Vissa stationer har ledstråk på plattformar men ej i förbindelse
eller i anslutning till bussangöring.
På många plattformar som inventerats är det svårt att möta kraven om ledstråk
bredare än 0,6 meter som också är kontrastmarkerade gentemot omgivande
markmaterial. Många ledstråk innehåller endast en rad sinusplattor, med eller
utan kontrastmarkeringar.

Figur 14. Ledstråk av olika utformning och kontrastmarkeringar. Ledstråket i bild till vänster är endast 0,35
m och uppfyller inte kraven för bredd. Ledstråket till höger är tillräckligt brett (0,7 m) men är inte
kontrastmarkerat med hjälp av vita plattor. Konstrasterna kan anses acceptabla i dagsläget men med tiden
som asfalten ljusnar minskar kontrastskillnaderna. Bild TV: Klippan, TH: Habo

2.5 Väderskydd och övrig möblering
Väderskydd inklusive kringutrustning och belysning är en basfunktion som ska
finnas på samtliga plattformar enligt Trafikverkets riktlinjer. Väderskydd i glas
ska även vara kontrastmarkerade så att personer med synnedsättning enkelt att
identifiera hindret.
Med väderskydd avses utrymme med väggar och med tak samt sittplatser. Med
väntutrymme avses ett större utrymme med väggar och tak samt med sittplatser.
Väntutrymme har vid inventeringen tolkats som väntsal alternativt väderskydd
som har dörrar och hanteras under resecentrumfunktioner.
Belysning har endast inventerats dagtid och kan då endast mätas i huruvida
belysning finns eller inte. Belysningens ljusstyrka eller funktion har ej bedömts.
Endast en station saknade helt belysning på plattform, Gamleby.
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Figur 15. Väderskyddade sittplatser med armstöd samt vindskyddade på samtliga sidor samt en bred
öppning så att personer med nedsatt rörelseförmåga med enkelhet kan ta sig in och ut. Väderskydd kan
med fördel kombinera med biljettautomater, reseinformation och stationskarta. Kontrastmarkerade
glasrutor innebär också att personer med synnedsättning inte riskerar att gå in i eller kollidera med
genomskinliga glasväggar. Bild: Bromölla

Figur 16. Väderskydd av enklare utformning. Bild: Blomstermåla
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Figur 17. Plattformstak kan ge bra väderskydd för stora delar av plattformen, men bör även kombineras
med läskydd eller inglasade väderkurer. Bild: Ramlösa

Figur 18. Flertalet plattformar har belysning med armatur på stolpe, ibland kombinerat med belysning i
väderskydd eller under plattformstak.

2.6 Sittplatser
Sittplatser på plattformen är ett krav enligt Trafikverkets riktlinjer. Sittplatserna
bör med fördel också kombineras med väderskydd. Enligt ALM bör en sittplats
ha både rygg- och armstöd, ha sitthöjden 0,45-0,50 meter och armstödshöjden
0,70 meter samt ha ett armstöd med framkant som det går att greppa om. Vid
sidan om sittplatsen bör det finnas plats för en rullstol och sittplatsen bör
placeras vid sidan av gångytan.
19

Figur 19. Väderskyddade sittplatser i olika utformning med god kvalitet. Bild: Bankeryd

De stationer som har invändiga väntytor med sittplatser har ofta bristfälliga
sittplatser på plattformarna.

Figur 20. Vissa plattformar är endast försedda med enkla bänkar utan väderskydd som inte uppfyller
kraven. Bild TV: Berga, TH: Västervik

Bedömningskriterier för bristanalys av plattform
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
på plattformarnas utrustning gjorts med en röd/gul/grön färgskala. Grön
standard innebär att krav eller riktlinje uppfylls utan anmärkning, gul innebär
en viss brist och röd markering innebär att krav eller riktlinje ej uppfylls
alternativt har en stor brist. Bedömningarna har utförts utifrån nedanstående
kriterier och utgår från riktlinjerna i ”Stationernas basfunktioner och
klassindelning”, TDOK 2013:0685.
Utöver de krav som anges i riktlinjen har även plattormsbredd, beläggning,
skyddszon samt ledstråk inventerats och bedömts. Bristanalysen har som syfte
att klargöra vilken statusen är på Trafikverkets ansvarsområde på stationen och
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analysen kommer att ligga till grund för eventuellt framtida prioriteringar av
upprustningsbehov alternativt större investeringar.
PLATTFORM
Gångyta med minst 1,6 m bredd exklusive skyddszon finns utmed hela
plattformen.

Plattformsbredd

Gångyta exklusive skyddszon understiger 1,6 m på delar av
plattformens längd.
Gångyta exklusive skyddszon understiger 1,6 m på stora delar av
plattformens längd.

Avspärrning
Krav stn klass 1-5

Avspärrning finns i båda ändar av plattform och täcker hela
plattformens bredd.
Avspärrning finns endast i ena änden av plattformen och/eller täcker
inte hela plattformens bredd.
Avspärrning saknas i båda ändar av plattform.
Plattformens beläggning är i bra skick.

Beläggning

Plattformens beläggning har vissa brister, kan vara sliten samt lappad
och lagad.
Plattformens beläggningen har stora brister i form av gropar och kanter
eller liknande som kan medföra snubbelrisk för resenärer.
Skyddszonens bredd uppfyller kravet.

Skyddszon bredd

Skyddszonens bredd uppfyller kravet på merpartens av plattformens
längd alterternativt är bredden en mindre avvikelse från kravet.
Skyddszonens bredd uppfyller inte kravet.
Skyddszonen är i bra skick.

Skyddszon standard

Skyddszonen är acceptabel, men har brister.
Skyddszonen är i dåligt skick på stora delar av plattformen.
Ledstråk finns och har en generellt bra standard avseende utformning.

Ledstråk

Ledstråk finns men har brister gällande bredd, kontrastmarkering,
kontinuitet eller liknande.
Ledstråk saknas helt på plattform.
Plattformstak finns på plattform med god standard.

Plattformstak
Stn klass 1-3

Plattformstak finns men är i dåligt skick alternativt är det bedömt som
litet i förhållande till plattformens längd.
Plattformstak saknas.
Väderskydd finns på plattform med god standard.

Väderskydd
Stn klass 1-5

Väderskydd finns på plattform men har brister såsom skick, storlek,
antal i förhållande till plattformens längd, dålig placering eller liknande.
Väderskydd saknas.

Sittplatser

Det finns flera tillräckligt många sittplatser. Alla sittplatser på plattform
har både arm- och ryggstöd.
Ett fåtal sittplatser på plattform har med både arm- och ryggstöd.
Sittplatser saknas på plattform eller saknar både arm- och ryggstöd.
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3. Förbindelser
Förbindelser till plattform kan ske i plan över spår eller planskilt över eller
under spårområdet. Förbindelsens placering och utformning är direkt
avgörande för hur effektiv stationen blir för resenären. En planskild förbindelse
är av trafiksäkerhetsskäl att föredra och ger åtkomst till stationen från två håll
vilket ofta en förbindelse i plan inte har. Dåligt utformade planskilda
förbindelser riskerar att bidra till att personer tar sig över spåren på platser som
inte anses säkra eller lämpliga.
Basfunktionerna för förbindelser har inventerats och sammanställts under
rubrikerna 3.1-3.6 nedan samt under respektive station i denna rapport.
Detaljerad information om respektive förbindelse samt alla trappor, ramper,
hissar m.m. återfinns i tillhörande bilaga med inventeringsresultat i
tabellformat.
BASFUNKTIONER PLANSKILD
FÖRBINDELSE INKLUSIVE UPPOCH NEDGÅNGAR
Inbyggd (om över spår)
Inbyggda trapp- och hisspaket
Trappa
Hissar som förbinder planskildheten
och plattform
Ramp mellan planskildhet och
markplan/plattform om ej trappa eller
hiss
Rulltrappa
Plats för biljett-/ valideringsautomat
Sittplats
Belysning

Stn klass

1

2

3

4

5

TSD
TSD

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

TSD

X

X

X

TSD

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Från Stationens basfunktioner och klassindelning Riktlinje TDOK 2013:0685
TSD – Tekniska specifikationer för driftskompabilitet, beslutade av EU.

3.1 Förbindelse i plan över spår
En passage över spår i plan innebär alltid en viss säkerhetsrisk och bidrar till en
ökning av otillåtna beträdanden av spårområdet.
Flertalet av de inventerade stationer har så kallade planövergångar med
varierande säkerhet, utformning och funktion. Som säkerhet finns på vissa
stationer grindar eller fållor som man måste ta sig igenom för att nå
plattformen. Fållor eller grindar är typiskt svårmanövrerade för personer med
funktionsnedsättning. Andra stationer har bommar med akustisk signal som
aktiveras vid ankommande tåg, dock av varierande standard.
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Figur 21. Övergång i plan med bommar och signaler. Springan mellan räl och betongplatta är dessutom
försedd med gummilist för att minska risken att fasta eller snubbla. Bild: Hovmantorp

Figur 22. Fållor kan vara ologiskt placerade och skapar framkomlighetsproblem för personer med
rörelsenedsättning. Här saknas exempelvis också avspärrningar mot spårområdet samt avåkningsskydd.
Bild: Berga

Ytskiktet platsgjuten betong eller STRAIL är vanligast och innebär minst risker
för sprickor och glipor mellan räl och kringliggande ytor. Övergångar med
träytskikt finns på vissa mindre stationer som äldre modell.
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Figur 23. Övergång i plan av äldre modell i trä. Stora springor mellan räl och ytskikt kan öka risken för
fallolyckor. Bild: Smålandsstenar

Figur 24. Exempel med planpassage utan säkerhetsanordningar. Bild: Högsby

3.2 Planskild förbindelse över spår
En planskild förbindelse kan vara i form av en tunnel under spår alternativt en
övergång i form av en bro. En tunnel kan ofta lättare passas in i stadsbilden och
höjdskillnaden mellan marknivån och tunnelnivån (cirka 5,0 m) blir mindre än
vid alternativ med en bro (cirka 7,0 m) vilket påverkar tillgängligheten och
längderna på trappor och ramper. En nackdel med tunnelalternativet är dock
trygghetsaspekten då den ofta kan upplevas som mörk och med dålig
överblickbarhet i jämförelse med en bro.
Ett antal stationer har haft planskilda förbindelser. Vanligast förekommande är
gemensamma gång- och cykelportar under järnvägen, men några broar har
också inventerats. Många förbindelser har haft goda funktioner, men många
brister dock i anslutande ramper och trappor med exempelvis avsaknad av
konstrastmarkeringar, ledstänger eller vilplan på ramper (se kapitel 3.3 och 3.6).
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En tunnel har bedömts alltid vara ”delvis inbyggd” som väderskydd om det inte
finns en tydlig avgränsning som gör att tunneln upplevs mer som en innemiljö
än utemiljö.

Figur 25. Planfri förbindelse över respektive under spår. Förbindelse mellan plattformar kan även
kombineras med gång- och cykelväg. Bild TV: Aneby, TH: Skillingaryd

3.3 Trappor
Trappor ska finnas för att ta upp nivåskillnader och om en planskild förbindelse
ligger i den hinderfria vägen ska det finnas en ramp eller hiss som kompletterar
trappor och rulltrappor. Förutom trappor till planskildheter finns ofta kortare
trappor från sidoområdena mot sidoförlagda plattformar. Om en trappa har fler
än tre trappsteg så bör den kompletteras med en ramp.
Trappor ska utformas med hänsyn till tillgänglighet och personsäkerhet. De ska
bl.a. ha ledstång på båda sidor och trappans början och slut ska vara tydligt
kontrastmarkerade.
Utbudet av trappor vid de inventerade stationerna har varit mycket stort och av
mycket varierande utformning och skick. Flertalet inventerade trappor hade
uppenbara brister i form av avsaknad av ledstänger eller kontrastmarkeringar.

Figur 26. Trappor ska vara kontrastmarkerade på översta och nedersta trappsteget för att öka synligheten
för personer med synnedsättning. Brister i kontrastmarkeringar kan leda till en ökad risk för fallolyckor. Bild
TV: Habo, TH: Vaggeryd

3.4 Rulltrappor
Inga rulltrappor har identifierats i anslutning till plattformar eller
stationsområden i samband med inventering av stationer.
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3.5 Hissar
Hissar krävs vid större nivåskillnader och är en viktig funktion i den hinderfria
vägen enligt kravet i TSD. Hiss är dock inte ett krav för stationer med
klassificering 4-5. Om det inte finns hiss, måste det finnas en ramp för att
förbinda olika planskildheter. Hiss är dock att föredra eftersom ramperna ofta
blir mycket långa för att förbinda planskildheter. Hisskorgen ska minst ha
måtten 1,1 x 1,4 meter (typ 2 enligt hissdirektiv) vilket rymmer en eldriven
rullstol för begränsad utomhusanvändning. Nya hissar bör dock ha invändigt
mått 1,4 x 2,0 meter för att rymma större utomhusrullstol. Hissdörren ska vara
minst 0,86 cm.
Hissar har inventerats vid ett antal stationer, där samtliga hissar uppfyller
tillgänglighetskraven. Dock har inte alla hissar varit självförklarande vad gäller
knappar och taktila hänvisningar.

Figur 27. Hiss med tillräckliga utrymmen för att husera såväl rullstol samt eventuell ledsagare. Bild: Mullsjö

Figur 28. Tydlig information om hiss samt olika funktioner, även för personer med nedsatt syn. Hissar kan
dock också ge missvisande information, då det inte alltid framgår vilken våning som är plattform, bro eller
tunnel. Bild TV: Bromölla, TH: Ramlösa

3.6 Ramper
Ramp bör finnas som alternativ till trappa för barnvagnar, rullstolar och
rollatorer. Den utformas med en fri bredd på minst 1,5 m och förses med
räcken/ledstänger på rampens båda sidor. För att minska risken att person i
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rullstol åker av rampen förses den med avåkningsskydd med minst 40 mm högt
kantstöd alternativt underliggare på räcket. En ramp bör inte luta mer än 5 %,
men en lutning på 8 % kan accepteras på en kort sträcka vid utjämning mellan
gångytor vid t ex övergångsställen eller för att ta upp en mindre nivåskillnad
mellan mark och entré. Rampen bör ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter
mellan vilplan som utformas minst 2 meter långa med en lutning på högst 2 %.
Ramper är ett krav på samtliga stationer för att förbinda olika plan. Rampernas
lutning har endast bedömts vid inventering och inte mätts.

Figur 29. Längre ramp med vilplan samt ledstänger på båda sidor om rampen. Bild: Bromölla

Vid inventering har rampers kvalitet och funktion bedömts visuellt, som brant
eller ej brant, samt olika funktioner kopplade till rampens funktion enligt ovan,
dvs. bredd samt förekomst av avåkningsskydd samt ledstång. I princip samtliga
inventerade ramper uppfyller kraven för bredd. Förekomst av avåkningsskydd
och ledstänger är dock mycket varierande. Under inventeringen har alla ramper
till och från plattformar samt andra kopplingar i direkt anslutning till
stationsområdet bedömts. Lutning och förekomst av vilplan har varit mycket
varierande mellan olika stationer.
Ramper som kopplar en planförbindelse över spår med plattformen är som regel
cirka 0,55 meter (RÖK), och behöver då enligt de allmänna råden ha ett vilplan.
Detta förekommer inte i vanliga fall och är svårt att legitimera. Sådana ramper
har bedömts enbart huruvida lutningen kan anses vara acceptabel eller inte.
Bedömningskriterier för bristanalys av plattformsförbindelser
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning av kvalitén och standarden
gjorts på plattformsförbindelserna inklusive trappor, hissar, rulltrappor och
ramper med en röd/gul/grön färgskala. Grön standard innebär att krav eller
riktlinje uppfylls utan anmärkning, gul innebär en viss brist och röd markering
innebär att krav eller riktlinje ej uppfylls alternativt har en stor brist.
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Bedömningarna har utförts utifrån nedanstående kriterier och utgår från
riktlinjerna i ”Stationernas basfunktioner och klassindelning”, TDOK
2013:0685.
Utöver de krav som anges i riktlinjen har en rad andra faktorer inventerats och
bedömts såsom skyddstyp samt ytskikt på förbindelse i plan, trappors
ledstänger och kontrastmarkeringar, hissarnas mått m.m. Bristanalysen har som
syfte att klargöra vilken statusen är på Trafikverkets ansvarsområde på
stationen och kommer att ligga till grund för eventuellt framtida prioriteringar
av upprustningsbehov alternativt större investeringar.
FÖRBINDELSE ÖVER SPÅR I PLAN
Förbindelsen har både bommar och signal.

Skyddstyp

Bommar eller signal finns, alternativt bommar och signal med brist.
Förbindelsen saknar både bommar och signal.
Förbindelsens ytskikt har en god standard.

Standard ytskikt

Förbindelsens ytskikt är ojämnt eller slitet.
Förbindelsens ytskikt är mycket ojämnt eller slitet med stor risk för
fallolycka.
Ramp finns och har en bedömd lutning på 1:12-1:20 samt har
avåkningsskydd på båda sidor och är kontrastmarkerad.

Ramp

Ramp finns men har en bedömd lutning som är brantare än 1:12,
alternativt har en i övrigt dålig standard avseende bredd,
avåkningsskydd eller kontrastmarkering.
Ramp saknas alternativ har mycket dålig standard avseende lutning,
vilket begränsar användbarheten.

FÖRBINDELSER TILL SIDOPLATTFORMAR
Ramp finns och har en bedömd lutning på 1:12-1:20 samt har
avåkningsskydd på båda sidor och är kontrastmarkerad.

Ramp

Ramp finns men har en bedömd lutning som är brantare än 1:12,
alternativt har en i övrigt dålig standard avseende bredd,
avåkningsskydd eller kontrastmarkering.
Ramp saknas alternativ har mycket dålig standard avseende lutning,
vilket begränsar användbarheten.
Trappa finns och har god standard med ledstrång på båda sidor och
kontrastmarkeringar i bra skick.

Trappa

Trappa finns men saknar ledstrång på båda sidor alternativt har dåliga
kontrastmarkeringar.
Trappa saknas alternativ saknar helt ledstång samt kontrastmarkering i
acceptabelt skick.
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FÖRBINDELSE BRO OCH TUNNEL
Inbyggd förbindelse

Förbindelsen är inbyggd.

Stn klass 1-2
(Endast över spår/bro)

Förbindelsen är inbyggd men har brister.

Inbyggda trapp- och
hisspaket
Stn klass 1-3

Förbindelsen är inte inbyggd.
Trapp- och hisspaketen är inbyggda.
Trapp- och hisspaketen är inbyggda men har brister, alternativt alla
trapp- och hisspaket är inte inbyggda.
Trapp- och hisspaketen är inte inbyggda.
Trappa finns och har god standard med ledstrång på båda sidor och
kontrastmarkeringar i bra skick.

Trappa
Stn klass 1-5

Trappa finns men saknar ledstrång på båda sidor alternativt har dåliga
kontrastmarkeringar.
Trappa saknas alternativ saknar helt ledstång samt kontrastmarkering i
acceptabelt skick.

Hissar
Stn klass 1-3

Hiss finns och uppfyller kraven på passagemått dörr >0,86m samt
korgmått större än 1,1x1,4 m.
Hiss finns men något av måtten underskrider kraven enligt ovan.
Hiss saknas alternativt hiss finns men har både passagemått dörr och
korgmått som underskrider kraven enligt ovan.
Ramp finns och har en bedömd lutning på 1:12-1:20 samt har
avåkningsskydd på båda sidor och är kontrastmarkerad.

Ramp
Stn klass 1-3
(om ej trappa+hiss)

Ramp finns men har en bedömd lutning som är brantare än 1:12,
alternativt har en i övrigt dålig standard avseende bredd,
avåkningsskydd eller kontrastmarkering.
Ramp saknas alternativ har mycket dålig standard avseende lutning,
vilket begränsar användbarheten.
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4. Resecentrumfunktioner
Till resecentrumfunktioner har uppgifter gällande stationshus, tillgängliga
entréer, väntsalar, ledstråk och lägen för buss, bil- och cykelparkering, taxi samt
mötespunkt för ledsagning inventerats. De flesta av dessa funktioner ligger
utanför Trafikverkets ansvarsområde.
Beskrivningarna av resecentrumfunktionerna har fokuserat på var resenärer
väntar på tåget, om det är enkelt och smidigt att byta mellan olika trafikslag och
om de olika funktionerna ligger nära stationsområdet eller är mer utspridda.
Tillgängligheten i form av ledstråk utanför plattformarna har också översiktligt
inventerats och bedömts.
Följande basfunktioner kopplade till resecentrumfunktioner har inventerats och
sammanställts under rubrikerna 4.1-4.7 nedan samt under respektive station i
denna rapport. Detaljerad information om antal bil- och cykelplatser,
beläggning på dessa platser, typ av busslinjer, avstånd mellan funktioner m.m.
återfinns i tillhörande bilaga med inventeringsresultat i tabellformat.
ÖVRIGA BASFUNKTIONER

Stn klass

1

2

3

4

5

Väntutrymme inklusive utrustning
Taktil orienteringskarta
Mötespunkt för ledsagning
Ersättningstrafik - Hållplatsskylt
Ersättningstrafik - Högtalare

TSD
TSD
TSD

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

TSD

Från: Stationens basfunktioner och klassindelning Riktlinje TDOK 2013:0685
TSD – Tekniska specifikationer för driftskompabilitet, beslutade av EU.

4.1 Stationsfunktioner
Under stationsfunktioner har utöver stationshus även utbudet av information
inventerats i form av taktil orienteringsplan, informationskarta över orten, karta
över stationsområdet samt om det finns biljettautomater eller försäljning. I
beskrivningen finns en kort redovisning av vilka serviceytor som finns såsom
biljettförsäljning, biljettautomater, informationsdisk, trafikinformation,
toaletter och väntutrymmen.
Med väntutrymme avses ett större utrymme med väggar och tak samt med
sittplatser. Väntutrymme har vid inventeringen tolkats som väntsal alternativt
väderskydd som har dörrar och hanteras under resecentrumfunktioner.
Under inventeringen har ungefär hälften av stationerna haft en uppvärmd
väntsal. I många fall har dock utrymmet varit spartanskt inrett utan varken
toalett, reseinformation eller andra grundläggande funktioner. Vissa
väntutrymmen har varit mycket dåligt underhållna med tydliga brister så som
sönderslagna fönster, skräp samt dåliga odörer vilket direkt motverkar
väntutrymmets ursprungliga funktion som väntsal.
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Figur 30. Väntutrymme med trafikinformation, sittplatser, mötesplats för ledsagning samt
informationsmaterial om kommunen och orten kan anses vara god standard. Även toalett, biljettautomat
och karta över stationsområdet är funktioner som kan behjälpa resenären i väntan på tåg eller buss. Bild:
Bromölla

4.2 Gångstråk
En bedömning har gjorts vid inventeringen över vilka stationsfunktioner såsom
biljettautomat, mötespunkt för ledsagning, kundtjänst, hållplatsläge,
ersättningsbuss samt taxi man kan nå från stationshuset/stationsentrén via
gångvägar med ledstråk. Utbud, omfattning, kontinuitet och standard på
ledstråken till de olika funktionerna är mycket varierande. En viktig iakttagelse
är att enhetligheten är ofta mycket dålig gällande utformning och materialval. På
vissa stationer ser man en tydlig skillnad på ledstråken, vilket ofta beror på att
ansvaret ligger på olika förvaltare såsom Trafikverket på plattformar, Jernhusen
i stationshus, kollektivtrafikoperatör vid busshållplatser och kommunen på
omgivande mark. Vid några stationer fanns till och med parallella ledstråk längs
plattform och intilliggande busshållplatser utan någon koppling mellan stråken.
Kontinuiteten mellan olika gångstråk har bedömts för samtliga stationer med
olika typer av ledstråk.
4.3 Buss
Snabba och säkra byten mellan olika kollektivtrafikslag ska ges hög prioritet
inom stationen. Placering och utformning av hållplatslägen bör möjliggöra byten
i nära anslutning till de huvudstråk som leder till och från plattformarna.
De flesta stationer har busshållplatser i direkt anslutning till stationen.
Tydlighet, skyltning och resandeinformation har dock varit mycket varierande
mellan olika stationsmiljöer.
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4.4 Hållplats för ersättningsbuss
Vid trafikstörningar måste man kunna upprätthålla trafiken med hjälp av
ersättningstrafik. För att det ska fungera smidigt måste det finnas en tydlig
skyltning till den plats där ersättningsbussar inväntar.
Variationen i skyltning vid hållplats för ersättningstrafik har varit mycket stor.
Även vägvisning till hållplatsläget har i många fall varit bristfälligt. Den
vanligaste skyltningen är i form av ett tillägg på ordinarie hållplatsskylt.

Figur 31. Tydlig vägvisning för ersättningstrafik för tåg. Bild: Åstorp

Figur 32. Hållplatsskyltar ska tydligt visa att ersättningsbussar stannar vid namngivet hållplatsläge. Bild:
Ramlösa
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4.5 Bilparkering för funktionshindrade samt mötespunkt för ledsagning
Bilparkering för funktionshindrade med särskilda parkeringstillstånd ska finnas
i direkt anslutning till stationens huvudentré eller huvudstråk. Rekommenderat
gångavstånd är max 25 meter vilket är reglerat i Boverket byggregler som krav
på tillgänglighet till publika lokaler. Bilplatserna ska utformas 3,6-5,0 meter
breda så att det finns manövreringsutrymme för rullstol mellan uppställda bilar.
På de allra flesta stationer är avståndet från bilparkering för funktionshindrade
till plattform eller stationshus längre än 25 meter, ibland betydligt längre.

Figur 33. En bred och tydligt markerad parkeringsplats för funktionshindrade, utan höjdskillnader i direkt
anslutning till plattform är god standard. En mycket smal kantstensparkering, långt bort från plattformar,
kan ses som en nödlösning som inte uppfyller kraven. Bild TV: Klippan, Bild TH: Ramlösa

Mötespunkt för ledsagning består av en skylt med information, taktila knappar,
piktogram och symboler för instruktioner om ledsagningstjänsten på stationen.
Om det finns ett stationshus med väntsal ska det finnas en mötesplats inomhus
och en utomhus.

Figur 34. Mötespunkt för ledsagning ska finnas på en logisk plats inom stationsområdet. Förekommer både
inomhus samt utomhus. Bild: Smålandsstenar
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4.6 Bilparkering och taxi
Bilparkering och bilangöring bör ges lägst prioritet när det gäller närhet till
plattformsentréerna och de bör om möjligt lokaliseras till en sida av stationen.
Korttidsparkering och pendlarpareringska dock placeras närmare entrén än
långtidsparkering, men inte på bekostnad av cykelparkering och kollektivtrafikangöring. Angöringszon för taxi samt för de som skjutsar till resenärer till tåget
bör finnas på alla stationer.
Utbudet av parkeringsplatser för bilar varierar kraftigt mellan olika stationer. De
stationer med lägst standard har typiskt en grusyta utan tydlig skyltning eller
reglering om tillåten parkering. Bättre standard har stationer där det finns
utmålade parkeringsplatser eller fickor och där det tydligt framgår vilka
regleringar som gäller för parkering inom området.

Figur 35. Vissa parkeringsplatser är inte markerade och saknar både reglering och tydlighet. Bild: Berga

4.7 Cykelparkering
Utrymme och lokalisering av cykelparkeringsplatser ska prioriteras och bör ha
företräde framför såväl kollektivtrafikangöring som bilparkering när det gäller
tillgängligheten till stationens entréer. Till skillnad från bussangöringen som bör
vara väl samlad så är det en fördel att sprida cykelparkering så att
tillgängligheten blir god från olika håll.
Cykelparkeringsplatser ska vara lokaliserade så nära plattformen som möjligt
för att det ska vara attraktivt. Gångavståndet bör inte överstiga 200 meter.
Cykelställ bör också vara i någon mån väderskyddade.
Antal och placering av cykelparkeringsplatser i anslutning till stationerna
varierar mycket. I bilagan till rapporten finns redovisat antal cykelplatser
fördelat på cykelställ, cykelställ med tak samt säkra cykelställ. Här finns även
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avstånd till stationen samt beläggningsgrad. Överbelagd cykelparkering betyder
att fler cyklar står parkerade än det finns antal cykelställ och indikerar ett
underskott på cykelplatser alternativt en lokalisering som inte är attraktiv som
till exempel för långt avstånd.
Om det inte finns ett tillräckligt antal cykelplatser eller om cykelplatserna inte är
lokaliserade på ett bra sätt i förhållande till plattformarna så resulterar det ofta i
att cyklarna parkeras utanför cykelställ. Detta kan påverka framkomligheten för
resenärer och kanske särskilt framkomligheten för funktionshindrade.

Figur 36. Väderskyddade cykelparkeringsplatser med hög låsbarhet gör det lättare för resenären att välja
cykeln till tåget. Bild: Bromölla

Figur 37. Saknas cykelparkeringar i nära anslutning till plattformarna hamnar cyklar ofta fel. Bild: Ramlösa
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Bedömningskriterier vid bristanalys av resecentrumfunktioner
Vid inventeringen av stationerna har en bedömning gjorts av kvalitén och
standarden på väntutrymme, mötespunkt för ledsagning, taktil
orienteringskarta samt plats för ersättningstrafik utifrån nedanstående kriterier
och krav som utgår från ”Stationernas basfunktioner och klassindelning”, TDOK
2013:0685. Bristanalysen har som syfte att klargöra vilken status det är på
Trafikverkets ansvarsområde och kommer att ligga till grund för eventuella
framtida prioriteringar av upprustning alternativt investeringar.
RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme finns i direkt anslutning till plattform.

Väntutrymme
Stn klass 1-3

Väntutrymme finns vid annan plattform/annan plats på stationsområdet
alternativt väntutrymme finns men brister i storlek eller skick.
Väntutrymme saknas helt

Taktil
orienteringskarta
Stn klass 1-3

Taktil orienteringskarta finns
Taktil orienteringskarta finns, men har brister i utförande alternativt
placering.
Taktil orienteringskarta saknas.

Mötespunkt för
ledsagning
Stn klass 1-5

Mötepunkt för ledsagning finns ute samt även inne.
Mötepunkt för ledsagning finns ute eller inne men har brister i sin
lokalisering alternativt saknas ledstråk.
Mötepunkt för ledsagning saknas.

Ersättningstrafik
Hållplatsskylt
Stn klass 1-5

Hållplatsläge för ersättningstrafik finns med hållplatskylt.
Hållplatsläge för ersättningstrafik finns men saknar skylt alternativt har
en dålig lokalisering med långt avstånd till plattform.
Hållplatsläge för ersättningstrafik saknas.

Ersättningstrafik
Högtalare
Stn klass 1-5

Högtalare finns vid hållplats för ersättningstrafik.
Högtalare finns inte vid hållplats för ersättningstrafik men har god
närhet till högtalarsystem vid plattform.
Högtalare vid hållplats för ersättningstrafik saknas.
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5. Drift och underhåll
Drift och underhåll har endast inventerats översiktligt genom observationer på
stationsområdet om det finns slitage, klotter, nedskräpning, ogräs m.m. Fokus
har varit på plattformar och plattformsförbindelserna. En dåligt underhållen
station kan inge ett slitet och ogästvänligt intryck och ge brukaren är betydligt
sämre upplevelse av resan. I värre fall kan bristande underhåll leda till otrygghet
eller personskador i form av fallolyckor eller liknande.
De inventerade stationerna har haft mycket varierande kvalitet gällande drift
och underhåll. Ogräs på plattformar, nedklottrade skyltar och väggar, krossade
rutor i väderkurer, trasiga staket, sönderslagna lampor och rullgrus förekommer
på flera stationer. Endast ett fåtal stationer bedöms ha tillräckligt god standard
för att upplevelsen av stationen ur ett drift- och underhållsperspektiv ska vara
godtagbar.

Figur 38. Nerklottrade skyltar är exempel på brister i underhållet på en station. Bild TV: Bromölla, Bild TH:
Vaggeryd

Figur 39. En igenvuxen trappa är inte en särskilt inbjudande miljö. Bild: Aneby
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Figur 40. Grus i trappor innebär en stor halkrisk som kan innebära allvarliga personskador. Bild: Vaggeryd

Figur 41. Krossade lampor eller glasrutor leder till både ökad otrygghet och en oinbjudande känsla. Bild TH:
Vaggeryd, Bild TV: Bankeryd

Figur 42. Halvfärdiga anläggningsarbeten på plattformen skapar ett oenhetligt intryck och blir en
svårframkomlig plats för personer med funktionsnedsättning. Bild: Mullsjö
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Sammanställning
10 av de 33 inventerade stationerna har bedömts ha en god standard och
kan med enkla och/eller mindre åtgärder uppgraderas till en mycket god
standard.

14 av de 33 inventerade stationerna har bedömts ha en relativt god
standard och behöver lite mer omfattande åtgärder och/eller något fler
åtgärder för att får en bättre standard samt uppnå den miniminivå
avseende basfunktionerna som eftersträvas.

9 av de 33 inventerade stationerna har bedömt ha en dålig standard och
är i behov av större stationsomfattande upprustning för att uppnå en god
standard avseende utformnings- och utrustningsnivåerna.

STATION

KLASS

STRÅKNAMN

LÄN

Aneby

5

Södra stambanan

Jönköping

Bankeryd

5

Jönköpingsbanan

Jönköping

Berga

5

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar

Bjuv

4

Skånebanan

Skåne

Blomstermåla

5

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar

Bromölla

4

Blekinge kustbana

Skåne

Eksjö

4

Bockabanan

Jönköping

Gamleby

5

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar

Gnosjö

5

Kust till kust-banan

Jönköping

Habo

4

Jönköpingsbanan

Jönköping

Hovmantorp

5

Kust till kust-banan

Kronoberg

Hultsfred

4

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar

Högsby

5

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar
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Klippan

4

Skånebanan

Skåne

Lessebo

5

Kust till kust-banan

Kronoberg

Mullsjö

4

Jönköpingsbanan

Jönköping

Mörarp

4

Skånebanan

Skåne

Oxie

4

Ystad-Österlenbanan

Skåne

Perstorp

4

Skånebanan

Skåne

Påarp

4

Skånebanan

Skåne

Ramlösa

4

Västkustbanan

Skåne

Rydebäck

4

Västkustbanan

Skåne

Skillingaryd

5

Halmstad-Nässjö

Jönköping

Smålandsstenar

5

Halmstad-Nässjö

Jönköping

Stehag

4

Södra stambanan

Skåne

Svågertorp

4

Öresundsbanan

Skåne

Teckomatorp

4

Söderåsbanan

Skåne

Tyringe

5

Skånebanan

Skåne

Vaggeryd

5

Halmstad-Nässjö

Jönköping

Vetlanda

4

Nässjö-Vetlanda

Jönköping

Vimmerby

4

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar

Västervik

4

Stångådalsbanan/Tjustbanan

Kalmar

Åstorp

4

Skånebanan

Skåne
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Aneby
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Any
5
811
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
200
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Aneby
6649
3496

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten Aneby som består av två raka plattformar
sammankopplade av en planskild gångbro i sydligt läge. En tunnel under spåren
för gång-, cykel- samt biltrafik kompletterar sammankopplingen norr om
plattformarna. Plattformen vid spår 1, östra stationsområdet, har en anslutande
busshållplats för regional busstrafik.

Plattformar
Stationen innefattar två mittenliggande spår med tillhörande sidoplattformar
som är planskilt separerade. Båda plattformar är i mycket dåligt skick i
förhållande till passerande tågs hastighet. Asfalten är på flera ställen sprucken
och ogräs har trängt igenom. Den målade skyddszonen är näst intill helt
bortsliten längs båda plattformarna. Taktila ledstråk saknas längs båda
plattformar. Det saknas avspärrning i samtliga plattformsändar och i södra läget
finns tydliga spår av smitning över spår samt en upptrampad stig till
närliggande bostadsområde vid plattformarnas södra del.

Figur 43. Änden av plattformen utan avspärrning med tydliga spår av spårsmitning.
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Figur 44. Tydliga spår av smitväg över spåren vid plattformarnas södra ände.

Väderkurer och sittplatser finns på båda plattformar i varierande skick.
Flertågsdisplayer, papperskorgar, belysning, högtalare samt klocka finns på
båda plattformar.

Figur 45. Den målade skyddszonen är bortsliten.
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Förbindelser
Förbindelsen består av en gångbro över södra delen av plattformarna. Bron nås
av både trappor och hiss från båda plattformar. Vid toppen av trappan så
blockerar hisschaktet delvis framfarten och gör bron svåråtkomlig. Hissar anses
vara i acceptabelt skick med svag belysning och svåråtkomliga med dubbla
dörrar.

Figur 46. Planfri bro över spåren, med tillhörande hiss.

En kompletterande tunnel för gång-, cykel- och biltrafik finns norr om
plattformarna och kan nås med trappa och ramper av bristande kvalitet.

Resecentrumfunktioner
Stationshus finns men är stängt för allmänheten under inventeringstillfället. På
östra stationsområdet finns anslutande busshållplats för regional busstrafik
samt ersättningsbussar. Mötespunkt för ledsagning saknas och även så taktila
ledstråk i hela stationsområdet. Flera bilparkeringar finns i området där det
totalt finns två markerade parkeringsplatser för funktionshindrade i nära
anslutning till stationen. Flertal cykelparkeringar av olika slag finns i området,
det har även uppkommit en improviserad cykelparkering under trappan till bron
på östra sidan utan att där finns ett cykelställ.

Figur 47. TV: Stationshus som är stängt och ej i bruk. TH: Improviserad cykelparkering under trappan till
bron.

Drift och underhåll
Stationen inger generellt ett slitet och skräpigt intryck. Asfaltbeläggningen på
plattformarna är sprucken på flertal ställen och ogräs förekommer på stora
delar. En väderkur är igenvuxen och obrukbar på västra plattformen och övriga
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väderkurer är nedklottrade och skräpiga. Flera stängsel i området är trasiga och
flera glasrutor krossade. Trappa i norr är nästan helt igenvuxen.

Figur 48. Igenväxt och nedklottrad väderkur och igenväxt trappa.

Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Skyddszon målad men helt utsliten.

PLANFRI
FÖRBINDELSE BRO
Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav

Kommentar
Inget krav
Inget krav

Inget krav

Kommentar
Finns väntutrymme men är stängt under tillfälle för inventering
Inget krav
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Bankeryd
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Bry
5
711
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
105
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Jönköping
135783
8506

Stationsområdet
Trots centralt läge är stationen svårlokaliserad i förhållande till centrum, vilket
beror till stor del av dålig skyltning. Stationen består av två mittlagda spår med
tillhörande sidoplattformar. Plattformarna är diagonalt positionerade mot
varandra och är böjda efter spårens radie. Viss otydlighet vilket spår som är
huvudspår. Sammankopplingen i form av en gång- och cykeltunnel är centralt
placerad mellan plattformarna.

Figur 49. Plattformarna är diagonalt positionerade mot varandra och böjda med spårens
radie.

Plattformar
Två breda sidoplattformar i bra skick. Tydlig skyddszon på båda plattformar i
avvikande markbeläggning och avspärrning i ändarna på båda plattformarna.
Breda ledstråk med tillhörande val- och varningsytor finns på båda plattformar.
Kontrastmarkering till ledstråk saknas, skillnad mellan asfalt och sinusplattor
ger viss kontrast men otillräckligt. Väderkurer finns med tillhörande sittplatser
och belysning på båda plattformar. Övrig möblering och kringutrustning är även
den god.
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Figur 50. Väderkur med sittplats och taktila ledstråk samt en flertågsdisplay.
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Förbindelser
De två plattformarna förbinds genom en gång- och cykeltunnel som ansluts av
ramper och trappor. Det förekommer stora höjdskillnader och kantstenar
förhindrar god tillgänglighet. Ramp till plattform vid spår 2 är brant och saknar
särskilda vilplan. Taktila ledstråk saknas vid förbindelsen men taktila
spårnummerskyltar finns vid båda plattformar. Plattform vid spår 2 används
som led för fotgängare och cyklister som transporteras till närliggande
målpunkter via stig i norr.

Figur 51. Lång och brant ramp utan vilplan, avåkningsskydd eller ledstång.

Resecentrumfunktioner
Det saknas ett stationshus och anslutande busshållplats. Läge för
ersättningsbuss finns men med bristfällig skyltning och otillgänglig åtkomst från
plattform vid spår 2. Det är begränsade parkeringsmöjligheter i området.
Särskild parkering för funktionshindrade saknas, liksom taxiangöring.
Cykelparkering finns i anslutning till båda plattformar.

Drift och underhåll
En väderkur på plattformen vid spår 2 har krossade rutor och glassplitter i hela
kuren. En stor mängd ogräs i de taktila ledstråken och skyddszonerna. Trappor
täckta av grus skapar dåligt underlag och halkrisk.
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Figur 52. Väderkur med krossade rutor och glassplitter över golvytor.

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Inget krav
Krossade rutor i vissa.

Kommentar
Inget krav
Saknar kontrastmarkering.
Inget krav
Ena rampen är brant. Båda saknar avåkningsskydd och ledstång.

Kommentar
Inget krav
Inget krav
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Berga
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Bg
5
832
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
75
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Högsby
6053
713

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten Berga med en vacker miljö och stationshus.
Stationen utgör en knutpunkt mellan Tjustbanan och Stångådalsbanan. Tre spår
som angör till en sidoplattform och en mellanplattform.

Plattformar
Det finns en sidoplattform och en mellanplattform som båda är breda med god
standard på asfaltbeläggning. Båda plattformar har målad skyddszon med god
standard. Avspärrning saknas i båda ändar av båda plattformar och tydliga spår
av smitning observerades i anslutning till planövergången. Ledstråk saknas i
hela stationsområdet och väderskydd saknas på båda plattformar. Det finns ett
fåtal sittplatser på vardera plattform. Flertågsdisplay och biljettautomat är
placerade på plattform vid spår 1. Övrig möblering och kringutrustning är god.

Figur 53. TV: Mellanplattform med målad skyddszon som saknar väderkurar och taktila ledstråk. TH:
Flertågsdisplay och biljettautomat på sidoplattform.
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Förbindelser
En förbindelse i plan med ett ytskikt av strail i bra skick förbinder
plattformarna. Övergången skyddas av en fålla på sidoplattformen och en på
mellanplattformen som båda två är bristfälliga som säkerhetsskydd.
Förbindelsen används även för att korsa det tredje spåret till det södra
stationsområdet till närliggande målpunkter. Det förekommer en ramp till
mellanplattformen från förbindelsen på samma ställe som fållan är placerad.
Detta skapar en trång lutande passage.

Figur 54. Fålla placerad i ramp skapar trång passage i lutning. Tydliga spår av smitning över spår till
vänster i bild.

Resecentrumfunktioner
Det anslutande stationshuset tillhandahåller en uppvärmd väntsal med
sittplatser och mötesplats för ledsagning. Busshållplats med regional busstrafik
finns i anslutning till plattformen vid spår 1. Tågersättning, taxiangöring samt
parkering för funktionshindrade saknas samtliga i anslutning till stationen.
Bilparkering finns över 100 meter från stationshuset med en beläggningsgrad på
100%. Ett fåtal cykelplatser finns i form av cykelställ i nära anslutning till station
med en låg beläggningsgrad. Det finns en grusbelagd yta som används som
parkering i anslutning till stationshuset men saknar skyltning.

Drift och underhåll
Bristfällig skyltning till närliggande ytor vid stationshus.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Kommentar

Inget krav

Kommentar
Saknas

Ramp

Saknar avåkningsskydd och ledstång. En fålla mitt i rampen skapar
dålig framkomlighet.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
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Bjuv
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Bjuv
4
933
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
130
1300

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Bjuv
15247
10602

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten Bjuv bestående av två plattformar och två
mittlagda spår. Enkel och lättöverskådlig station, men med något otydlig
skyltning rörande vilken station som är innevarande station och vilken riktning
tågen går mot.

Figur 55. Otydligt för tågresenärer vilken station som tåget har angjort vid.

Plattformar
Tydligt utformade plattformar med bristfälligt kontrastmarkerat ledstråk som
löper längs båda plattformar med bra säkerhetsavstånd från säkerhetszon. Två
breda sidoplattformar med koppling till två spår. Biljettautomater finns vid båda
plattformar.
Flera tydliga informationstavlor med rese- och bytesinformation. Avspärrning i
samtliga ändar av plattformarna. Rörelser observerades av oskyddad trafikant
genom södra avspärrning på plattformen vid spår 2 för genväg mot Alevägen,
dock ej smitning över trafikerat spår. Lågt stängsel finns mellan spåren för att
minska risken för spring över spåren.

Figur 56. God standard på plattform, dock spår av smitning vid plattform 2.
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Förbindelser
God framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Längre ramper
med vilplan och avåkningsskydd som förbinder plattformarna. Plattform vid
spår 2 nås med planskildhet i form av tunnel, och ansluter med både trappa och
ramp. Trappor är utrustade med ledstänger men saknar kontrastmarkeringar.
På plattformen vid spår 1 finns en dåligt kontrastmarkerad höjdskillnad mellan
plattform och bakomliggande asfaltytor som leder till bland annat parkering.

Figur 57. Bristfälligt kontrastmarkerad höjdskillnad mellan plattform och kringliggande ytor.

Resecentrumfunktioner
Stationshus förekommer men används ej som resecentrumfunktion. Flera
informationstavlor med avgångar och reseinformation. En större
pendlarparkering finns, med fyra särskilda parkeringar för funktionshindrade
närmast plattformen vid spår 1. Ett större antal cykelparkeringar av enklare slag
förekommer, varav ett fåtal är under tak. Busshållplats med regionalbuss samt
ersättningsbuss förekommer inom nära avstånd från plattformar.

Drift och underhåll
Station i god standard och till synes ren. Klotter förekommer i tunnel.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Finns spår av en genväg vid ena änden, dock ej över spår.

<0,6 meter
Inget krav

Kommentar
Inget krav
Saknar kontrastmarkeringar.
Inget krav
Alla tre saknar ledstång, en saknar avåkningsskydd.

Kommentar
Inget krav
Inget krav
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Blomstermåla
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Bma
5
876
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
70
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Mönsterås
13401
2380

Stationsområdet
En centralt belägen station, dock ej i direkt anslutning till övriga
centrumverksamheter, i tätorten Blomstermåla med två spår och två
sidoplattformar. De två plattformarna förbinds med en övergång i plan där
fotgängare och cyklister får samsas med biltrafik. En busshållplats med regional
busstrafik finns i anslutning.

Plattformar
Stationen har två sidoplattformar med två mittlagda spår. De målade
skyddszonerna är i dåligt skick och ledstråk saknas längs båda plattformar. Det
saknas avspärrning i ena änden av plattformen vid spår 1 och är bristfällig
avspärrning på övriga ändar. Ogena gångvägar har gjort att
plattformsavspärrningen har brutits upp och en tillfällig genväg har skapats.
Båda plattformar har väderskydd med tillhörande sittplatser samt god
kringutrustning och möblering. Biljettautomat saknas på plattformarna men
finns på busshållplats i anslutning till tågstation.

Figur 58. Dåligt skick på målade skyddszoner samt uppklippt hål i stängsel som bildar en tydlig genväg.
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Förbindelser
En planövergång förbinder de två plattformarna vid deras norra ände. Denna är
skyddad med bom och signal. Planövergången är för alla trafikslag och
betongytskiktet har god standard medan skiljelinjen mellan trafikslagen är
otydlig. En tydlig brist är mellan plattformen vid spår 1 och övergången där det
enkelt går att smita ut på spåret trots nedfälld bom. Trappor och ramper i
området är generellt i bra skick.

Figur 59. En gemensam planövergång för alla trafikslag med otydligt markerad skiljelinje.

Resecentrumfunktioner
Inget stationshus finns i anslutning och invändiga stationsytor saknas. En
busshållplats för regional busstrafik finns i anslutning men hållplats för
tågersättning saknas. Biljettautomat finns på busshållplats istället för
plattformarna. En mötesplats för ledsagning saknas i området men det finns
taktila ledstråk till biljettautomat, hållplatsläge för buss samt taxiangöring. Stor
pendlarparkering finns tillgänglig. Ett fåtal cykelplatser finns i nära anslutning
till plattformen vid spår 1 och ytterligare en cykelparkering lite längre från
stationen, båda med låg beläggningsgrad.

Figur 60. TV: Biljettautomat i anslutning till busshållplats med taktila ledstråk. TH: Taxiangöring i
anslutning till tåg- och busshållplats.

Drift och underhåll
Stora hål i stängsel vid plattformen vid spår 1 till följd av skapad genväg. Små
spår av klotter och skräp, i övrigt rent och välskött.
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Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Saknas i ena änden av ena plattformen med spår av smitning över
spår.

Inget krav

Det finns med endast ryggstöd.

Kommentar
Dock blandad trafik med dålig skiljemarkering för trafikslagen.

Ramp

Bara avåkningsskydd på ena sidan och två pollare som smalnar av
gångbanan.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
Inget krav
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Bromölla
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Bml
4
943
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
160
1600

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Bromölla
12618
7854

Stationsområdet
Stationen i Bromölla är belägen utanför centrum. Stationen har generellt en hög
standard med goda bytesmöjligheter och ligger i närheten av en större
matvaruhandel. Stationen har två spår där spår 1 nås via stationshuset, och spår
två genom planskild tunnel. Stationen är logiskt uppbyggd med få
riktningsändringar, dock en aning otillgänglig för funktionshindrade på grund
av osammanhängande taktila stråk som leder till hållplatsen.

Plattformar
Sammanlagt två mittenliggande spår ansluts med två planskilt separerade
sidoplattformar. Plattformarna är breda och har goda skyddszonsmarkeringar
med avvikande markbeläggning. Ett ledstråk med dubbla sinusplattor löper
längs hela plattformslängden på båda sidor, dock med bristfällig
kontrastmarkering. Flera olika typer av väderskydd med tillhörande
kringutrustning finns på plattformarna.
Såväl tidtabeller, flertågsdisplayer och biljettautomater finns på båda
plattformar. Avspärrningar avskiljer plattformsändarna mot spåren och inga
spår av smitning kunde identifieras.

Figur 61. Sidoplattform med väl kontrasterad skyddszon men bristfälligt kontrasterade taktila
ledstråk.
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Förbindelser
De båda plattformarna knyts samman med en planfri gångtunnel som nås via
trappor eller hiss i båda ändar. Tunneln är upplyst men med få ljuskällor och
kan upplevas som mörk nattetid. Taktila hänvisningar finns på ledstänger.
Hissarna bedöms vara i gott skick men vissa knappar har lossnat och saknas.

Figur 62. Taktila hänvisningar vid förbindelser och lossnad hissknapp.

Resecentrumfunktioner
Uppvärmd väntsal med toalett och informationsmaterial om orten finns
tillgängligt. Cykelparkeringen under tak är vid mycket god standard med hög
låsbarhet. Karta över stationen saknas inne i stationshuset, men finns på
flertalet ställen i anslutning till plattformarna.

Drift och underhåll
Några vägvisningsskyltar hänger löst eller har lossnat från sina ursprungliga
platser vilket gör att stationen får ett något slitet uttryck. Vissa skyltar är även
överklistrade med klistermärken. Tunneln är något skräpig men i övrigt är det
prydligt på stationsområdet i stort.

Figur 63. Skyltning placerad bakom räcke eller nedklottrad.

65

Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Ogräs

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Saknar tillräcklig kontrastmarkering.
Inget krav

Kommentar
Acceptabel standard

Inget krav

Kommentar

Inget krav
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Eksjö
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Ek
4
831
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
40
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Eksjö
17183
10157

Stationsområdet
Centralt belägen station med närhet till flertal stora verksamheter. Det är en
tydlig stationsuppbyggnad med två raka sidoplattformar med två
mellanliggande spår. Ett tredje spår går öster om mellanplattformen och saknar
tillträde till plattformen. Förbindelsen i plan går ej över det tredje spåret till det
östra sidoområdet utan förbinder endast de två plattformarna. Busshållplats i
anslutning med regional busstrafik samt tågersättning.

Plattformar
Plattformarna är i gott skick med tydliga taktila ledspråk och acceptabel målad
skyddszon. Avspärrning finns i båda ändar av båda plattformar, bristande vid
planövergången. Det förekommer tydliga spår av smitning över spår i anslutning
till övergången i plan.

Figur 64. Tydliga spår av smitning över spår mellan planövergång och målpunkter i närområdet.

Det finns endast väderkurar på plattformen vid spår 1 med tillhörande
sittplatser. Kringutrustning och möblering är bristfällig på båda plattformar,
men främst plattformen vid spår 2.
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Förbindelser
Förbindelse i plan i södra delen av stationen som är skyddad med bommar och
signal och ett ytskikt av strail. Ena bommen hindrar inte fotgängare helt och
hållet då det är ett glapp mellan staket, bom och spår. Som nämndes ovan
tillkommer en tydlig passage för smitning över spår i anslutning till
förbindelsen. Det finns en till gång- och cykeltunnel på längre avstånd från
stationen, som går under spåren söder om stationsområdet.

Figur 65. Bristande avspärrning mellan bom och spår.

Det finns tre ramper i anslutning till plattformarna som alla är i gott skick men
den ena saknar ledstång på bägge sidor.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus som erbjuder en uppvärmd väntsal med invändiga
sittplatser. Det finns en tidtabell för busstrafik i väntsalen och ett anslutande
taxikontor. Det är mycket slitna ytor i stationshuset som inte är inbjudande för
vistelse.
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Figur 66. Oinbjudande slitna ytor i invändiga väntsalen och mycket klotter samt en trasig ruta.

Det finns anslutande busshållplats för regional busstrafik och tågersättning. Det
är bristande skyltning och taktil ledning saknas till busshållplats. Mötespunkt
för ledsagning saknas. Bilparkering finns på andra sidan hårt trafikerad riksväg.
Brist på cykelparkering i nära anslutning leder till felparkerade cyklar.

Figur 67. Felparkerade cyklar i anslutning till stationshuset och plattformarna.

Drift och underhåll
Krossad ruta till stationshusets väntsal. Klotter, smuts och dålig lukt i väntsal.
Ogräs i taktila stråk på plattformarna.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Kommentar

<0,6 meter
Inget krav
Endast på ena plattformen
Saknas på ena plattformen, och endast ryggstöd på andra.

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN

Kommentar

Skyddstyp

Finns möjlighet att gå förbi bommen. Vid plattformen vid spår 2 finns
tydliga spår av smitning ut på spåren.

Standard ytskikt
Ramp

Den ena rampen saknar avåkningsskydd och den andra är beväxt med
ogräs.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Dåligt underhåll
Inget krav

Skylt saknas.
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Gamleby
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Gal
5
845
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
40
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Västervik
36483
2758

Stationsområdet
Stationen ligger inte ansluten till tätortens centrala delar. En mellanplattform
angör till två spår, det finns även ett tredje spår utan angöringsmöjlighet. Hela
stationsområdet är oerhört enkelt och saknar de flesta nödvändiga funktioner
gällande säkerhet, tillgänglighet och kringutrustning.

Figur 68. Bristfällig standard på mellanplattformen och flera nödvändiga funktioner saknas.

Plattformar
Det finns en smal mellanplattform som saknar skyddszoner, avspärrning vid
ändarna, taktila ledstråk, väderskydd, sittplatser samt övrig grundläggande
kringutrustning. Plattformen är låg och nästan utan höjdskillnader mot spåren.
Asfaltbeläggningen är acceptabel men plattformen är beväxt med ogräs längs
kantstenen.

Figur 69. Låg plattform nästan i samma höjd som spåren som saknar skyddszoner och avspärrningar helt
och hållet.
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Förbindelser
En planövergång i plattformens södra ända förbinder stationsområdena öst och
väst med plattformen. Acceptabelt ytskikt av trä med viss ogräsbeväxning i
springorna som uppstår vid spåren. Skydd saknas vid övergången på västra
stationsområdet och även vid plattform. Från östra sidan finns en äldre version
av en fålla som är placerad i en ramp och på så vis minskar tillgängligheten mer
än ökar säkerheten. Rampen är brant och saknar vilplan.

Figur 70. Äldre utformning av fålla som är placerad i en ramp och minskar tillgängligheten från östra
stationsområdet. Ytskiktet i trä är acceptabelt med en del ogräs i springorna vid spåren.

Resecentrumfunktioner
Det saknas ett anslutande stationshus. Det finns två hållplatslägen för regionala
bussar, en på västra sidan och en på östra. På västra sidan går flest linjer och på
östra endast en regional linje men även tågersättning. På grund av fållan blir
tågersättningen mindre tillgänglig. Taktila ledstråk saknas i hela området men
en mötesplats för ledsagning finns i väderkuren för det västra hållplatsläget.
Särskild parkering för funktionshindrade och taxiangöring saknas. Ett fåtal
parkeringsplatser finns tillgängliga i anslutning till stationen. Cykelparkering
finns endast tillgänglig på västra sidan, felparkerade cyklar observerades på
östra sidan.

Figur 71. TV: Västra stationsområdet med flertågsdisplay och väderkur i anslutning till busshållplats med
bristfällig cykelparkering. TH: Östra stationsområdet, där tågersättning finns, blir otillgängligt på grund av
fållan, även brist på cykelparkering med felparkerade cyklar som följd.
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Drift och underhåll
Ogräs på plattformen. Brist på cykelställ på östra sidan.

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Kommentar

Saknas.

Inget krav
Saknas.
Saknas.

Kommentar
Äldre version av fålla endast på ena sidan.

Ramp

Brant och sammanfaller med fållan vilket skapar lutning och hinder
samtidigt.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
Inget krav
Finns i väderkur på stationsområdet väster.
Ligger långt från plattform och på östra sidan om stationen, motsatt sida
än centrala delen av tätorten.
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Gnosjö
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Gnö
5
721
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
130
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Gnosjö
9675
4528

Stationsområdet
En centralt belägen station som bildar en tydlig knutpunkt med busstrafiken. En
smal mellanplattform som ansluts till två spår. Generellt bristfällig utformning,
säkerhet och tillgänglighet.

Figur 72. Plattformen på Gnosjö station med bristfällig utformning.

Plattformar
En smal mellanplattform till två spår med obefintliga skyddszoner samt taktila
ledstråk. Avspärrning saknas i båda ändar av plattformen och det finns tydliga
spår av smitning i norra delen av plattformen i anslutning till pendlarparkering.
Få sittplatser finns och de är ej väderskyddade och papperskorgar saknas.
Flertågsdisplay saknas på perrongen. All beläggning, spårområdet och
förbindelse är i snarlik brun nyans och skapar inga kontraster.
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Figur 73. Bristfällig kontrastering på grund av liknande bruna nyans på alla ytor. Tydlig genväg över
spår mellan parkeringen och plattformen där buskage har trampats ned.
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Förbindelser
Förbindelse i plan i söderläge från plattformen till stationsområde väster,
skyddad med bommar och signal. Ytskiktet består av betongplattor och bildar
ojämnheter framförallt intill spåret. Tre ramper finns i området och ingen av de
är i gott skick, alla tre saknar ledstänger. Rampen mellan pendlarparkering och
stationsområde är undermålig. Den är brant, smal, saknar vilplan och
asfaltbeläggningen är uppbruten på flertal ställen.

Figur 74. TV: Uppbruten asfaltsbeläggning på ramp. TH: Glipor och ojämnheter bildas mellan betongplattor
och spår.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett gammalt stationshus som har gjorts om till butiksverksamhet och
saknar invändiga stationsfunktioner. Anslutande busshållplats finns med
regional busstrafik men ingen tågersättning. Taxiangöring finns mellan buss och
tåg. Mötesplats för ledsagning finns men saknar för tillfället av inventering sin
skylt. Taktila ledstråk saknas i hela stationsområdet. Det finns en väderkur på
stationsområdet som är otillgänglig på grund av dålig markbeläggning och
avstånd till perrongen.
Parkeringsmöjligheten i nära anslutning är begränsad men en pendlarparkering
finns på 100+ meters avstånd. Cykelparkering finns endast på 100+ meters
avstånd men är utrustad med tak.

Drift och underhåll
Mötesplatsen för ledsagning saknar sin skylt. Angränsande väderkuren har
uppbruten asfalt och ojämn markyta i sin anslutning och är således otillgänglig.

Figur 75. Mötesplats för ledsagning finns mellan busshållplats och plattform men behöver bytas.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Saknas.

Saknas.
Inget krav
Finns väderkur på stationsområdet men ej på plattformen.
Ej väderskyddade och endast ett fåtal platser.

Kommentar

Avåkningsskydd och ledstång saknas.

Kommentar
Inget krav
Inget krav
Finns utomhus men skylten är borta så endast sittplats och ställning
kvar.
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Habo
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Ho
4
711
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
140
300

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Habo
11623
7740

Stationsområdet
Centralt belägen station med två sidoplattformar till två mittlagda spår. Tydlig
anslutning till busstrafiken på stationens norra sida. De två plattformarna är
sammankopplade med en gång- och cykeltunnel med anslutande trappor,
ramper och hiss. Stationen skapar en barriäreffekt med långa ramper till
tunneln.

Plattformar
Två sidoplattformar i gott skick med väl utmärkt skyddszon samt taktila ledstråk
längs båda plattformar. Det taktila ledstråket saknar kontrastmarkering men
viss kontrast uppstår till följd av olika markbeläggning. Plattformen vid spår 1 är
endast 3 meter bred medan plattformen vid spår 2 är 6 meter bred. Båda
plattformarna har väderkurer med tillhörande sittplatser samt ytterligare
sittplatser utan väderskydd. Plattformen vid spår 2 har i ena ändan bristande
avspärrning till följd av slitage. Inga spår av spårsmitning syns längs stationen.
Båda plattformar har god kringutrustning och möblering, men klockan på
plattform två är snedriktad.

Figur 76. TV: Klockan på plattform två snedriktad. TH: Breda taktila ledstråk med val- och varningsytor.
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Förbindelser
Förbindelsen mellan plattformarna består av en gång- och cykeltunnel med
anslutande trappor, ramper och en hiss. Hissen är i gott skick med god
utformning, dock lite smutsig. Taktila spårnummerskyltar finns vid båda
plattformarna och god ledning till plattformen vid spår 1 men bristande till
plattformen vid spår 2. Trappor och ramper är alla i bra skick. Det är dock en
lång sträcka att gå mellan de båda plattformarna.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus som till största del består av restaurangverksamhet. En
liten uppvärmd väntsal finns med ett fåtal sittplatser, trånga ytor och
otillgänglig. Informationskarta över orten finns på utsidan av stationshuset.
Busshållplats finns i anslutning med regionala busslinjer, även tågersättning
finns. Det finns en särskild parkeringsplats för funktionshindrade i anslutning
till stationshuset, övriga hänvisas till pendlarparkering längre bort.
Taxiangöring och mötesplats för ledsagning saknas. De flesta funktioner är
svåråtkomliga från plattformen vid spår 2 på grund av tunnelns långa ramper
och trappor. Förutom cykelparkeringen som är placerad intill plattformen vid
spår 2 saknas cykelparkering i området vilket leder till felparkerade cyklar vid

Figur 77. TV: Trånga små ytor i invändiga väntsalen med överfyllda papperskorgar. TH: Felparkerade cyklar
i anslutning till hiss och trappa.

hissen.

Drift och underhåll
Flera väderkurer hade krossade eller spruckna glasrutor. Trasig
belysningsarmatur i tunneln.

Figur 78. Krossade rutor i väderkurer samt trasig belysningsarmatur.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Endast 1 m, ska vara 1,5 m.

Saknar kontrastmarkering.
Inget krav
Krossad ruta på enstaka väderkur.
Blandade varianter.

Kommentar
Inget krav

Inget krav
Bristfällig, men inget krav när det finns trappa + hiss.

Kommentar
Trånga och skräpiga områden.
Inget krav
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Hovmantorp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Hvp
5
822
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
90
200

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kronoberg
Lessebo
8760
3082

Stationsområdet
En centralt belägen station i tätorten Hovmantorp. Det finns ett tillhörande
stationshus samt busshållplats för regional busstrafik. Stationen bildar en
naturlig knutpunkt i tätorten. Stationen har en mellanplattform med två
tillhörande spår.

Plattformar
En mellanplattform med två tillhörande spår. Målad skyddszon finns mot båda
spåren men i dåligt skick. Taktilt ledstråk saknas på hela plattformen.
Avspärrning finns endast i ena änden av plattformen och spår av smitning över
spår observerades. Asfaltbeläggningen är i acceptabelt skick men i västra delen
av plattformen är en liten sektion belagd med trä och saknar skyddszon. Det
finns ett fåtal sittplatser men väderskydd saknas. Övrig kringutrustning är god.

Figur 79. Träbeläggning i änden av plattformen och gammaldags skyltning.

Figur 80. Plattform med informationstavla, papperskorg, klocka och belysning.
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Förbindelser
En planövergång med bommar och signal förbinder norra stationsområdet med
plattformen, där ett spår korsas. Betongytskiktet på övergången har god
standard. En brant ramp utan vilplan ansluter övergången till plattformen.

Figur 81. En brant ramp utan vilplan mellan planövergången och plattformen. Bommar och signal som
skyddsanordning.

Resecentrumfunktioner
Ett stationshus erbjuder uppvärmd väntsal med sittplatser och caféverksamhet.
Flertågsdisplay och biljettautomat är strategiskt placerade mellan stationshus
och plattform. Taktila ledstråk saknas i hela området och ingen mötespunkt för
ledsagning finns. Särskild parkering för funktionshindrade samt taxiangöring
saknas. Busshållplats för regional busstrafik finns i närområdet men
tågersättning saknas. Bilparkering med låg beläggningsgrad finns i anslutning
till stationen. En överbelagd cykelparkering med tak finns i anslutning till

Figur 82. TV: Uppvärmd väntsal med caféverksamhet. TH: Överbelagd cykelparkering i anslutning till
stationen.

stationen.

Drift och underhåll
Parkeringen saknar markering och har otydlig utformning. En del skyltar är av
gammal utformning (signerade Vägverket och inte Trafikverket).
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Endast ena änden.

Ger dålig kontrast mot beläggningen.

Inget krav
Saknas.
Endast lutningsytor.

Kommentar

Brant utan vilplan.

Kommentar

Inget krav
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Hultsfred
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Hf
4
832
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
80
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Hultsfred
14600
5510

Stationsområdet
Stationen är belägen i tätorten Hultsfred, om än inte i de mest centrala delarna.
Stort stationshus utgör central del i stationsområdet. Stationen består av sex
spår och tre plattformar, spår 4 är endast genomgående och angör inte till en
plattform. Även med flera plattformar upplevs stationen som lättnavigerad.
Knutpunkt med regional busstrafik och tågtrafik.

Plattformar
Det är tre plattformar på Hultsfred station. Vid spår 1 ligger en bred
sidoplattform som är i anslutning till stationshusområdet. Det är den enda
plattformen med biljettautomat. Målad skyddszon av god kvalitet finns men
avspärrningar samt taktila ledstråk saknas. Sittplatser och väderskydd saknas
men kringutrustning är god. Plattformen som angör till spår 2 och 3 och är en
mellanplattform med plattformstak längs hela plattformen. Flertal sittplatser
finns under plattformstaket och kringutrustningen är god. En målad skyddszon i
gott skick finns men avspärrning samt taktila ledstråk saknas. Plattformen vid
spår 4 är undermålig ur i stort sett alla aspekter, men används endast till
smalspårvägen som turistled.

Figur 83. De tre olika plattformarna i varierande standard.

89

Stationsområde karta

90

Förbindelser
En planövergång förbinder samtliga plattformar och fungerar även som en
passage för genomgående gång- och cykeltrafik. Totalt korsar övergången sex
spår och har ett blandat ytskikt av asfalt, strail och betongplattor i acceptabelt
skick. Övergången skyddas med bommar och signal mellan västra
stationsområdet och mellanplattformen. Mellan östra stationsområdet och
mellanplattformen skyddas övergången med en fålla. Det finns breda ramper i
låg lutning i anslutning till varje plattform men samtliga saknar avåkningsskydd
och ledstång. En trappa leder till ena entrén av stationshuset och saknar både
ledstång och kontrastmarkering.

Figur 84. Planövergång som korsar sex spår.

Resecentrumfunktioner
Ett stationshus finns som erbjuder ett uppvärmt väntrum med sittplatser,
mötesplats för ledsagning, karta över stationsområdet samt digital
avgångstidtabell. Mötesplats för ledsagning finns även utanför stationshus i
anslutning till plattformen vid spår 1, dock saknas taktila ledstråk i hela
stationsområdet. Ett flertal busshållplatser finns i närområdet för regional
busstrafik men det saknas tågersättningshållplats. Bilparkering med tillhörande
parkering för funktionshindrade finns på 100+ meter avstånd från
stationshuset. Cykelställ finns vid två platser i anslutning till stationen. Det är
generellt god skyltning i området.

Figur 85. TV: Invändig mötesplats för ledsagning. TH : Generellt god skyltning i stationsområdet.
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Drift och underhåll
Påtagligt dålig lukt i väntrummet.

Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning

God på de två plattformar som är mest i bruk men dålig på den tredje
som inte verkar vara i bruk.

Skyddszon bredd

God på de två plattformar som är mest i bruk men dålig på den tredje
som inte verkar vara i bruk.

Skyddszon standard

God på de två plattformar som är mest i bruk men dålig på den tredje
som inte verkar vara i bruk.

Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Inget krav. Finns på ena plattformen.

Finns med endast ryggstöd på ena plattformen.

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN

Kommentar

Skyddstyp

Finns bommar och signal, men inte från östra stationsområdet där det
endast är en fålla.

Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Avåkningsskydd och ledstång saknas.

Kommentar

Inget krav
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Högsby
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Höy
5
875
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
60
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Högsby
6053
1923

Stationsområdet
En centralt belägen station i tätorten Högsby med en sidoplattform och ett spår.
Knutpunkt mellan regional busstrafik och tågtrafik. Ett stationshus finns intill
station med väntrum och butiksverksamhet.

Plattformar
En enkel sidoplattform med markplattor som ytskikt. Ledstråk saknas längs hela
plattformen. Kontrast med målad skyddsmarkeringar är god. Det finns ett fåtal
sittplatser medan väderskydd samt biljettautomat saknas på plattformen.
Belysning och övrig kringutrustning är god. Böjda pelare i stängsel på andra
sidan spåret vittnar om att genvägar eventuellt finns över spåret på andra ställen
än passagen vid plattformens södra sida.

Figur 86. TV: Nedböjt stängsel tyder på genväg och smitning över spår. TH: Väl kontrasterad skyddszon
längs plattformen.
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Förbindelser
Över spåren på södra sidan om plattformen löper en planövergång där ena sidan
helt saknar säkerhetsutrustning och andra sidan har en fålla. Ytskiktet av strail
är i acceptabelt skick. Det finns tre anslutande ramper till plattformen, alla
bristfälliga ur säkerhet- och tillgänglighetsaspekt. En ramp avgränsas med hög
kantsten utan nedsänkt passage, alla ramper saknar ledstång och
avåkningsskydd.

Figur 87. TV: Ramp med hög kant utan nedsänkt passage. TH: Planövergång utan skyddsutrustning på
västra sidan.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus i anslutning till plattformen som erbjuder ett uppvärmt
väntrum med sittplatser och en karta över stationsområdet. Stationshuset delas
med butikverksamhet. Det finns en mötesplats för ledsagning utanför
stationshuset, vid inventeringen var denna blockerad av felparkerat fordon. I
anslutning till stationshuset finns en busshållplats med regional busstrafik men
det saknas hållplats för tågersättning. Bilparkering, inklusive två särskilda
platser för funktionshindrade, finns i anslutning till plattformen. Väldigt få
cykelplatser finns i anslutning till stationsområdet.

Figur 88. TV: Mötesplats för ledsagning som är blockerad av felparkerat fordon. TH: Stationsområdets
enda cykelparkering.

Drift och underhåll
Prydligt stationsområde där mindre områden med skräp och krossat glas
förekommer.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Inget krav

Arm- och ryggstöd saknas och finns endast <5 platser.

Kommentar

Strail.
Saknar avåkningsskydd samt ledstång.

Kommentar

Inget krav
Endast ute och delvis blockerad av felparkerat fordon vid
observationstillfället.
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Klippan
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Kl
4
932
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
130
1800

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Klippan
17403
8411

Stationsområdet
Stationen är belägen i södra delen av tätorten Klippan, på gränsen mot
industriområdet. Stationen består av en sidoplattform och en mellanplattform
med totalt tre spår. Anslutning till busshållplats med regional busstrafik skapar
en naturlig knutpunkt.

Plattformar
Stationen består av en sidoplattform och en mellanplattform med totalt tre spår.
Sidoplattformen ansluter till norra stationsområdet och har god utformning
med målad skyddszon, taktilt ledstråk, väderskydd med sittplatser samt god
kringutrustning. Mellanplattformen saknar ledstråk, väderskydd samt
sittplatser. Bägge plattformar saknar avspärrning i ena änden vid
planövergången. En del av den västliga delen av sidoplattformen är helt
oskyddad från spårområdet.

Figur 89. TV: Mellanplattformen är smal och saknar ledstråk, väderskydd samt sittplatser. TH:
Biljettautomat med taktila ledstråk på sidoplattformen.

Figur 90. En otrafikerad del av sidoplattformen saknar stängel eller skyddszon.
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Förbindelser
En planövergång av undermålig kvalitet förbinder plattformarna i västra änden
av stationen. Ytskikt i såväl betong som asfalt och trä. Övergången går endast till
mellanplattformen och inte vidare över spåren söder om. Övergången skyddas
av bommar och signal mellan de två plattformarna men inget skydd finns mot
spåren söder om mellanplattformen. Det blandade ytskiktet har dålig standard.
En trappa och en ramp ansluter till stationshuset, båda i bra skick och
utformning.

Figur 91. TV: Planövergång mellan plattformarna. TH: Ramp till stationshuset.

Resecentrumfunktioner
Det finns en stationsbyggnad som erbjuder en uppvärmd väntsal med
sittplatser, resebyrå och restaurangverksamhet. Mellan stationsbyggnad och
spår 1 finns inga kontrastmarkeringar vilket är önskvärt trots att tåg inte stannar
specifikt där. Stationsområdet innefattar goda taktila ledstråk till plattform,
biljettautomat, hållplatslägen och ersättningsbuss. Två busshållplatser med
regional busstrafik finns i anslutning till stationen där även tågersättning finns
vid hållplatsläge 2. Särskild taxiangöring samt mötesplats för ledsagning saknas
i stationsområdet. Bilparkering finns på två ställen i området, båda med relativt
hög beläggningsgrad. Två separerade särskilda parkeringsplatser för
funktionshindrade finns i när anslutning, båda väldigt breda. Stor, men
överbelagd, cykelparkering med tak finns i nära anslutning.

Figur 92. TV: Bred parkering för funktionshindrade. TH: Överbelagd cykelparkering i anslutning till
stationen.

Drift och underhåll
Snyggt och prydligt stationsområde, endast en anmärkning om ogräs på vissa
ställen.
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Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Finns i ena änden av båda plattformarna, andra änden förbinds av
planövergång men med bristfällig kompletterande avspärrning.

Målad skyddszon på plattformen vid spår 1 har brister.
Finns längs ena plattformen.
Inget krav
Finns på ena plattformen.
Finns endast sittplatser på ena plattformen där ett fåtal har både armoch ryggstöd.

Kommentar

Ramp

Ramp till mellanplattformen endast avåkningsskydd och ledstång på
ena sidan, ramp till sidoplattformen sned lutning och saknar
avåkningsskydd samt ledstång.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav

Finns 100+ meter från plattform.
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Lessebo
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Lo
5
822
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
160
200

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kronoberg
Lessebo
8760
2857

Stationsområdet
Stationen är belägen i utkanten av tätorten Lessebo och består av en
mellanplattform och två spår. Stationen saknar flera tillgänglighetsfunktioner
samt omkringliggande avspärrningar, vilket kan ge upphov till spårsmitning.
Busshållplats för regional busstrafik finns i anslutning till tågstation.

Plattformar
Stationen har en bred mellanplattform till sina två spår. Den målade
skyddszonen har dålig standard och avspärrningar saknas, tydliga spår av
smitning över spår. Det saknas taktila ledstråk längs plattformen. En väderkur
finns med ett fåtal sittplatser, inga ytterligare sittplatser finns att tillgå. En

Figur 94. Mellanplattform med bristande standard.

Figur 93. Avsaknad av avspärrning i änden av plattformen och tydliga spår av
smitning över spår.
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flertågsdisplay saknas på plattformen men i övrigt är kringutrustning och
möblering acceptabel.

Stationsområde karta

102

Förbindelser
En planövergång förbinder det östra stationsområdet med plattformen.
Övergången skyddas av bommar och signal och har ett ytskikt av betongplattor
av god standard. En ramp ansluter övergången till plattformen. Rampen är ej
brant men bred och med bristande avåkningsskydd och ledstång. En brant ramp
leder till stationsbyggnaden som saknar avåkningsskydd samt ledstång.

Figur 95. TV: Bred ramp med bristfälliga avåkningsskydd och ledstänger. TH: Kort brant ramp utan
avåkningsskydd eller ledstång till stationsbyggnad.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus som erbjuder ett uppvärmt väntrum med sittplatser.
Taktila ledstråk och mötesplats för ledsagning saknas helt i området.
Busshållplats med regional busstrafik finns i anslutning till stationsområdet
men hållplats för tågersättning saknas. Bilparkering finns vid två lägen på nära
avstånd men det saknas parkering för funktionshindrade samt taxiangöring. Det
finns två cykelparkeringar i direkt närhet till stationen. Den med flest platser
och tak har 100 % beläggningsgrad medan den med färre platser och utan tak är
outnyttjad. Det finns även tryckluftstation intill cykelparkering.

Figur 96. TV: Ljus, fräsch, inbjudande invändig väntsal. TH: Cykelparkering med tak och tillhörande
tryckluftstation.

Drift och underhåll
Ett djupt hål i asfaltsbeläggningen på plattformen. Bilparkering saknar
platsmarkeringar.
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Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd

1,5 bred endast mot ena spåret, dock antas att det är mot spåret som
används för tåg med hastighet >140 km/h och då följs kraven på bredd.

Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Inget krav

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Dock endast ett litet antal.

Kommentar

Ramp

Bristfällig ledstång och avåkningsskydd som ej är kontinuerliga för hela
rampen.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
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Mullsjö
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Mu
4
711
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
105
300

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Mullsjö
7236
5584

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten Mullsjö bestående av en mellanplattform till
två spår. Plattformen är svåråtkomlig på grund av långa ramper till bron som
ansluter till plattformen. Stationen har inte en tydlig anslutning till busstrafiken.
Nybyggd station i generellt gott skick med några uppenbara brister, framförallt i
markbeläggningen.

Figur 97. Mullsjö station består av en mellanplattform med en gång- och cykelbro som ansluter till
sidoområdena.

Plattformar
En bred mellanplattform till två spår. Verkar inte vara färdig då stationen
uppenbarligen är nyanlagd men saknar stora ytor med asfaltsbeläggning, ofta i
anslutning till vattenledningar eller andra brunnar. Det finns endast taktila
ledstråk till ena spåret på perrongen och de går stora omvägar runt
elledningsstolpar. Skyddszoner finns mot båda spåren. Väderskydd, sittplatser,
kringutrustning och möblering är god. I den västra änden av perrongen finns en
asfalterad ramp helt utan skyltning som går mellan spåren cirka 50 meter innan
den leds över ena spåret med strail till en grind mot pendlarparkeringen.
Grinden har ett hänglås som uppenbart ska vara låst men vid inventering så stod
den på glänt.

Figur 98. TV: Ena änden av plattformen har en asfalterad väg utan skyltning som leder till en passage över
spår till en låst grind vid pendlarparkering. TH: Bristfällig utformning av taktila ledstråk samt
asfaltsbeläggning.
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Förbindelser
En gång- och cykelbro förbinder de båda sidoområdena till plattformen. Från
bron går det trappor och en hiss ner till plattformen. Nere på plattformen finns
det taktil spårhänvisning till ena spåret, det spår som ligger på den sidan av
plattformen som inte har ett taktilt ledstråk. Vid norra sidoområdet ansluter
bron dels i markplan men även med trappa och hiss ner till ett lägre gatuplan.
Norra sidoområdet ansluter till bron med en lång ramp som har två
utgångslägen. Alla trappor och ramper är generellt i bra skick, trappan ner till
plattformen har nästan helt avsliten kontrastmarkering.

Figur 99. Långa ramper ansluter till gång- och cykelbron och skapar långa avstånd.

Resecentrumfunktioner
Det saknas ett stationshus med invändiga ytor. Det finns ett litet utrymme som
är väderskyddat på toppen av bron där man ansluter till trappa eller hiss, det
finns även en toalett. Det saknas en mötespunkt för ledsagning och finns inga
taktila ledstråk i stationsområdet, förutom på perrongen. Busshållplats för
regionala busslinjer samt tågersättning ligger på södra sidan 100+ meter från
tågperrongen. Pendlarparkering finns 100+ meter bort på södra sidan, likaså de
två särskilda parkeringsplatserna för funktionshindrade på norra sidan.
Cykelparkering finns också 100+ meter från tågperrongen och består av
cykelställ med tak.

Drift och underhåll
Det finns en del ogräs på perrongen. I övrigt en ren och välskött station förutom
de uppenbara bristerna i markbeläggningen.
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Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning

Endast ena änden.

Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Stora partier med uppbruten asfaltsbeläggning till synes som följd av
efterarbeten.

God standard men bristfällig dragning som skapar ologiska vägar.
Inget krav men finns tak under trapphus och bro.

Blandade varianter.

PLANFRI
FÖRBINDELSE BRO

Kommentar

Inbyggd förbindelse

Inget krav men finns inbyggt parti på toppen av bron i anslutning till
trapp- och hisspaket.

Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar

Inget krav
Bristfällig kontrastmarkering.
Inget krav

Ramper

Långa ramper skapar stora avstånd, endast en av tre har vilplan.
Bristfällig utformning av ledstång och avåkningsskydd.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav

Stort avstånd till plattform.
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Perstorp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Pt
4
932
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
130
1400

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Perstorp
7354
5847

Stationsområdet
En centralt belägen station i tätorten Perstorp. Stationen har två plattformar,
men endast den norra plattformen är i bruk. Det finns en planövergång kvar till
södra plattformen som kan fungera som genomfart för fotgängare. En
busshållplats med regional busstrafik finns i anslutning.

Plattformar
En undermålig sidoplattform till spår 1. Skyddszon saknas helt på plattformen
och likaså avspärrningar. Acceptabelt ytskikt av asfalt som saknar taktila
ledstråk. Väderkurar och vindskydd finns på plattformen med tillhörande
sittplatser. Biljettautomater finns på plattformen och övrig belysning samt
kringutrustning är acceptabel.

Figur 101. Skyddszon och avspärrningar saknas på plattform.

Figur 100. Biljettautomat och väderskyddade sittplatser på plattformen.
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Förbindelser
En planövergång finns till den södra plattformen som ej är i bruk. Den skyddas
av grindar på båda sidor spåren och standarden på träytskiktet är dålig. Inga
trappor eller ramper finns i anslutning till plattformen vid spår 1. Ena
parkeringsplatsen ansluter till stationsområdet i en sluttning men ledstång
saknas.

Figur 102. TV: Parkeringsplats i sluttning som saknar ledstång. TH: Planövergång till en plattform som ej är
i bruk.

Resecentrumfunktioner
Inget stationshus med invändiga stationsytor finns att tillgå. Biljettautomater
samt reseinformation finns på plattformen vid spår 1. Taktila ledstråk leder till
busshållplats och tågersättning som finns i anslutning till plattformen vid spår 1.
Taxiangöring samt mötesplats för ledsagning saknas på stationsområdet.
Bilparkering finns att tillgå vid tre platser med varierande avstånd från
stationen, alla med väldigt hög beläggningsgrad. Två stycken särskilda
parkeringsplatser för funktionshindrade i nära anslutning till stationen. Det
finns två cykelparkeringar att tillgå i anslutning till stationen. Den
cykelparkering som ligger närmare och har tak har 100 % beläggningsgrad
medan den längre bort utan tak har väldigt låg beläggning.

Drift och underhåll
Mycket skräp i samtliga väderskydd, överfyllda papperskorgar och dålig lukt.

Figur 103. Allmänt skräpigt på stationen med överfyllda papperskorgar tyder på brister i underhållet.

111

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN (TILL SYNES
EJ I BRUK)
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Saknas.

Inget krav

Kommentar
Endast grind

Bristfälliga avåkningsskydd och ledstänger.

Kommentar

Inget krav
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Ramlösa
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Ram
4
904
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
110
3100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Helsingborg
141000
104250

Stationsområdet
Ramlösa station är en uppsamlande station för resenärer till och från
Helsingborgs södra delar. En naturlig knutpunkt med en busshållplats för
regionala och lokala bussar på Lagmansgatan som löper över plattformen. En
bred mellanplattform till två spår som är belägna under Lagmansgatan och med
flera nedgångar via trappor eller hiss. Stationen upplevs något svårorienterad
trots sin enkla uppbyggnad och har bristfällig skyltning på vissa platser.

Figur 104. Ramlösa station består av en bred mellanplattform under gatunivån men ovanför en
gångtunnel.

Plattformar
Stationen har två spår som angör till en bred mellanplattform. Målad skyddszon
mot båda spåren i acceptabelt skick. Det finns en större inglasad väderkur med
ett tjugotal sittplatser samt ett plattformstak med ett flertal sittplatser. Flera
biljettautomater finns på plattformen, dock i undermåligt skick med stora
sprickor i skärmen. Tydligt, väl kontrasterat ledstråk löper längs hela
plattformen, några brunnar bryter stråket onaturligt. Flera tydliga
informationstavlor med rese- och bytesinformation samt generellt god
kringutrustning och möblering. Avspärrning saknas i södra änden av
plattformen, dock inga spår av smitning över spårområdet.

113

Figur 105. Affischering med karta över stationsområdet med bytesmöjlighet till buss och annan nyttig
reseinformation.

Figur 106. TV: Väl kontrasterat taktilt ledstråk med konstigt placerat brunnslock. TH: Avspärrning saknas i
södra änden men inga spår av smitning observerades.
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Förbindelser
Acceptabel framkomlighet för personer med nedsatt rörelse- eller synförmåga.
Stationen är i tre plan och sammankopplas med hiss och trappor. Anslutningen
till nedre plan med cykel- och bilparkering består endast av trappor. Generellt är
trapporna i gott skick men kontrastmarkeringen är bristfällig i vissa delar av
trappuppgångarna. Hissen är av god standard men bristfällig beskrivning av de
olika planen vid knappanelen.

Figur 107. TV: Hiss med god standard men bristfällig information. TH: Trappa med bristfällig
kontrastmarkering.

Resecentrumfunktioner
Stationen ansluter direkt till busshållplats på Lagmansgatan ovanför spåren
med såväl lokal- och regionalbussar som flygbussar och ersättningstrafik.
Angöring för taxi saknas. På Lagmansgatan finns också en liten parkeringsficka
avsedd för funktionshindrade, dock i undermåligt utförande. Större
parkeringsområden för bilar och cyklar finns på både östra och västra sidan om
spårområdet.

Figur 108. Bristfällig och otydlig parkering för personer med funktionsnedsättning. Långt avstånd från
plattformar.
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Drift och underhåll
Station överlag ren och men spår av klotter förekommer i tunnlarna. En av
biljettautomaterna har sprucken skärm.

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE –
ANSLUTNING TILL
PLATTFORM FRÅN
BRO
Inbyggd förbindelse
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Endast i en änden.

<0,6 meter bredd.
Inget krav

Stort antal, alla med arm- och ryggstöd.

Kommentar

Inget krav
Inget krav

Inget krav
Ej krav när trappor + hiss finns.

Kommentar

Inget krav

117

Skillingaryd
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Syd
5
732
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
100
200

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Vaggeryd
13700
3965

Stationsområdet
Stationen är centralt belägen i tätorten och består av två sidoplattformar till två
spår. Det är generellt dålig skyltning på och till stationsområdet, det saknas
bland annat ortsskyltar på plattformarna. Långa ramper till gång- och
cykeltunnel skapar stor separation mellan plattformarna och långa gångavstånd.

Plattformar
Generellt bra skick på de båda plattformarna med god asfaltsbeläggning och
acceptabelt skick på de målade skyddszonerna. Avspärrningar finns i alla ändar
förutom södra änden på plattformen vid spår 1 där det finns tydliga spår av en
genväg mellan plattformen och parkeringsytor. Det står även ett picknickbord
mellan plattformen vid spår 1 och parkeringsytorna i södra änden där
avspärrning saknas.

Figur 109. Bristfällig avspärrning i änden av plattform med tydlig genväg över stängsel till bilparkering och
picknickbänk.

Båda plattformar har god kringutrustning och möblering, förutom tillräcklig
ortsskyltning. Det finns väderkurer med tillhörande sittplatser och även
blandade varianter av övriga sittplatser på båda plattformar. Ledstråk saknas på
båda plattformar.
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Förbindelser
En gång- och cykeltunnel förbinder de båda plattformarna med anslutande
trappor och ramper. De tillhörande ramperna är långa och ogena av varierande
kvalitet vilket genererar mycket långa avstånd mellan plattformarna. Ena
rampen har antydan till utjämnade vilplan men de bedöms bristfälliga.
Trapporna är alla i bra skick, anmärkning på något slitna kontrastmarkeringar
för de trappor som ansluter till tunneln samt saknade kontrastmarkeringar för
trappan i sidoområdet öst. Kontrastmarkeringarna är dessutom i orange
utförande som kontrasterar dåligt mot den röda plattbeläggningen på området.

Figur 110. Bristfälliga kontrastmarkeringar i trappor och långa ramper i anslutning till gång- och
cykeltunnel.

Resecentrumfunktioner
Det finns ett stationshus men det saknar invändiga stationsytor och används
istället endast för butiksverksamhet. Ledstråk saknas i hela stationsområdet
samt mötesplats för ledsagning. Busshållplats för regional busstrafik samt
tågersättning finns i anslutning till plattformen vid spår 1 och stationshuset men
stort avstånd från plattformen vid spår 2. Cykelparkering finns i anslutning till
båda plattformar. Pendelparkering på östra sidan är över 100 meter från
plattformen vid spår 1, flertal parkeringsplatser till bostäder i bättre läge till
stationen riskerar att utnyttjas då pendelparkeringen hade 100%
beläggningsgrad. På västra sidan finns en större pendelparkering i anslutning
till plattformen vid spår 2, men mer avlägset från centrum av tätorten. En
särskild parkeringsplats för funktionshindrade finns i anslutning till plattformen
vid spår 1 men delas med bostadsparkering.

Figur 111. Avlägsen pendlarparkering på västra stationsområdet och cykelparkering med tak i anslutning
till tunnel.
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Drift och underhåll
Generellt god standard. Bristfällig belysning i gång- och cykeltunnel. Ena
trappan som ansluter till plattformen vid spår 1 är täckt av grus och skapar risk
för halka. Klistermärken och klotter av kränkande och stötande karaktär på
samtlig skyltning. Informationskarta på västra sidan bristfällig.

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar

Kommentar
Saknas i ena änden av ena plattformen och spår av genväg syns.

Inget krav

Blandade varianter.

Kommentar
Inget krav
Endast ledstång på ena sidan och bristfällig kontrastmarkering.
Inget krav

Ramper

Ledstång saknas. Ena rampen har endast avåkningsskydd längs ena
sidan.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
Inget krav

Skylt saknas.
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Smålandsstenar
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Sdr
5
732
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
80
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Gislaved
29510
4564

Stationsområdet
Centralt belägen station med gångavstånd till kringliggande verksamheter, ett
enkelt och lättöverskådligt stationsområde. Det bildar en tydlig knutpunkt
mellan tåg och buss. Stationshus är i nyrenoverat skick medan plattformen är av
äldre kvalitet. Stationsområde endast på nordvästra sidan av spåren, mot
tätorten då det mestadels är industriområde på sydöstra sidan spåren.

Plattformar
Stationen har en smal mellanplattform till två spår. Skyddszoner finns men
ledstråk saknas. Avspärrning finns i ena änden av plattformen men i anslutning
till förbindelsen saknas avspärrning och tydliga spår av spårsmitning finns. Det
finns ett plattformstak med tillhörande vindskydd men det saknas sittplatser
mer än lutningsytor. Flertågsdisplay, klocka, papperskorgar och belysning finns
men högtalare saknas.

Figur 113. Smal mellanplattform med bristfällig standard.

Figur 112. Bristfällig ramp som ansluter planövergång med plattform.
Flertågsdisplay endast vid planövergång och ej ute på plattformen.
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Förbindelser
Det finns en planövergång mellan nordöstra delen av plattformen och
stationshusområdet. Övergångens skydd består av en fålla av bristande kvalitet
som bidrar till att plattformen blir otillgänglig. Träunderlaget vid övergången
har dålig standard. Rampen från övergången upp till plattformen saknar
avåkningsskydd eller ledstång mot spåren. Trappor och ramp i anslutning till
stationshus håller hög standard bortsett från att ledstång och kontrastmarkering
saknas på samtliga.

Figur 114. Planövergång med fålla av bristande kvalitet och ytskikt av trä med stora ojämnheter och glipor
vid rälen.

Resecentrumfunktioner
Stationshus i renoverat inbjudande skick med caféverksamhet samt uppvärmd
väntsal med sittplatser. Ledstråk finns på hela terrassen runt stationshuset men
inte på övriga stationsområdet. Det finns en anslutande busshållplats med
regional busstrafik samt tågersättning. Mötesplats för ledsagning finns och är
strategiskt placerad mellan stationshus och busshållplats. Taxiangöring saknas
och de två särskilda parkeringsplatserna för funktionshindrade är inte i direkt
anslutning till stationshus. Pendlarparkering finns i närhet till stationsområde.
Cykelparkering i anslutning till stationshus har 100% beläggningsgrad.

Figur 115. Cykelställ med 100% beläggningsgrad och väntsal med anslutande caféverksamhet.

Drift och underhåll
Generellt en ren och fräsch station bortsett från ogräs på plattformen.

124

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Inget krav
Litet tak med tillhörande lässkärm.
Saknas.

Kommentar
Fålla finns endast på ena sidan.
Trä med stora glipor och ojämnheter.
Saknar ledstång samt avåkningsskydd.

Kommentar

Inget krav
Endast utomhus.
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Tyringe
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Ty
5
932
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
115
1100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Hässleholm
51791
4712

Stationsområdet
En centralt belägen station i tätorten Tyringe som består av två sidoplattformar
med två mittlagda spår. Plattformarna förbinds med en planövergång som även
används av cyklister i ett stråk som förbinder norra och södra delen av staden.
Goda möjligheter för parkering för båda bilar och cyklar finns på båda sidor av
stationsområdet. Tätorten Tyringe saknar anknytning till regional busstrafik och
har endast hållplats för tågersättning i anslutning till stationen.

Plattformar
Stationen har två sidoplattformar i bra skick med två mittlagda spår. Båda
plattformar har endast avspärrning i ena änden, inga spår av smitning
observerades. Målad skyddszon i acceptabelt skick finns på båda plattformar
och även väl kontrasterade ledstråk, dock befästa av ogräs. Båda plattformar har
väderkurar av god standard med tillhörande sittplatser. Övrig möblering,
belysning och kringutrustning är god och biljettautomat finns på båda
plattformar.

Figur 116. Skyddszon och taktila ledstråk befästa av ogräs.
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Förbindelser
En planövergång med strail i bra skick förbinder de två plattformarna.
Övergången har bommar och signal som skydd. Det finns två breda ramper som
ansluter övergången till plattformarna samt en brant ramp utan vilplan som
ansluter parkeringsplatsen i norr med plattformen vid spår 1. Samtliga ramper
saknar avåkningsskydd och ledstänger. En kort trappa finns som ansluter
sidoområdet i söder till plattformen vid spår 2. Trappan saknar både ledstänger
och kontrastmarkering.

Figur 117. TV: Planövergång med strail i god standard. TH: Dåligt kontrasterad trappa mellan södra
sidoområdet och plattformen vid spår 2.

Resecentrumfunktioner
Invändiga stationsytor saknas i anslutning till stationen. Tyringe har ingen
befintlig busstrafik och det saknas därmed en anknytning till busstrafik från
stationen. Tågersättning finns men hållplatsen är inte tillgänglighetsanpassad
då höjdskillnader förekommer. Det saknas särskild taxiangöring samt
mötesplats för ledsagning. Bilparkering med 100 % beläggning finns i nära
anslutning på både norra och södra sidan stationen. Även särskild parkering för
funktionshindrade finns på både norra och södra sidan. Cykelparkering med
möjlighet att parkera under tak finns på båda sidor med hög beläggningsgrad.

Figur 118. Cykelparkering med möjlighet att parkera under tak och en bred parkering för
funktionshindrade.

Drift och underhåll
En del papperskorgar var överfulla och allmänt skräpigt på vissa ställen. En
väderkur hade dålig lukt med högar av cigarettfimpar och skräp över golvet.
Ogräs i ledstråk och skyddszoner.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Inget krav

Kommentar

Saknar ledstång samt avåkningsskydd.

Kommentar
Inget krav
Inget krav
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Vaggeryd
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Vgd
5
732
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
100
200

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Vaggeryd
13700
5122

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten. Kopplingen till buss och tågersättning inte i
direkt anslutning till plattformarna och med undermålig skyltning från
stationen, bildar därför ingen naturlig knutpunkt mellan kollektivtrafikslagen.
Långa ramper och stora avstånd mellan östra och västra sidan skapar
tillsammans med vandaliserad gång- och cykeltunnel en barriäreffekt.

Plattformar
En sidoplattform och en mellanplattform, båda breda och med god standard på
asfaltbeläggningen, till tre spår. Generellt god standard på kringutrustning,
väderskydd, sittplatser och övrig möblering men bristfällig ortsskyltning.
Målade skyddszoner på båda plattformar, smala zoner på mellanplattformen
med slitet utförande. Ledstråk saknas på hela stationsområdet.

Figur 119. Mellanplattform med smala skyddszoner.

Avspärrning i ändarna saknas helt på båda plattformar. Det finns i södra delen
av plattformarna en övergång i strail men med skyltning om förbjudet tillträde.
Nedtrampat stängsel visar på tydlig tydliga spår av smitning.
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Figur 120. Passage över spåren med strail som är skyltat förbjuden för allmänheten men tydliga spår av
nedböjt stängsel visar på användning.

Stationsområde karta
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Förbindelser
En planskild förbindelse i form av gång- och cykeltunnel kopplar samman östra
och västra stationsområdet samt leder till mellanplattformen. Tunneln har
bristfällig belysning på grund av förstörelse samt mycket klotter och
nedskräpning. Ramper i anslutning till tunneln är långa och skapar stort
avstånd mellan stationsområde öst och väst och saknar ledstänger samt vilplan.
Trapporna på sidoområdena är väl utformade medan trappan från tunneln upp
till mellanplattformen saknar kontrastmarkering, är mörk och nedklottrad. Det
finns en hiss mellan tunneln och mellanplattformen som är i acceptabelt skick.

Figur 121. TV: Långa ramper skapar stora avstånd. TH: Trappa saknar kontrastmarkering.

Resecentrumfunktioner
Ett stationshus finns i östra stationsområdet men saknar invändiga stationsytor
då det är omgjort för att innehålla olika verksamheter. Saknar
knutpunktsfunktionen mellan kollektivtrafikslagen då busshållplats för regional
busstrafik och tågersättning har långt avstånd från stationen och dålig skyltning.
Det saknas särskild parkeringsplats för funktionshindrade och taxiangöring. En
mötesplats för ledsagning finns utanför stationsbyggnad. Det finns en begränsad
parkeringsmöjlighet i anslutning till stationen men i närområdet finns en
parkering som samutnyttjas med kringliggande verksamheter. Cykelställ med
tak finns på både västra och östra sidan av stationen.

Drift och underhåll
Flertal lampor är förstörda i tunneln. Skyltningen är generellt nedklottrad eller
täckt av klistermärken i hela stationsområdet. Trappan mellan sidoplattformen
och östra sidoområdet är täckt av grus och ena ledstången är snedbockad.

Figur 122. Vandaliserad belysning och skyltning i gång- och cykeltunnel samt grustäckt trappa mot
plattform.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar

Kommentar
Saknas helt och tydliga spår av smitning över spår.

Mellanplattform har endast 0,5 meter.

Inget krav
Väderkurer bra men plattformstak på mellanplattformen i slitet skick.
Blandade varianter.

Kommentar
Inget krav
Kontrastmarkering saknas på en trappa och är bristfällig på den andra.
Inget krav. Mått uppfylls men slitet skick.

Ramper

Samtliga ramper har endast avåkningsskydd på en sida och saknar
ledstång.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
Inget krav
Endast utomhus.
Hållplatsstolpe saknas.
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Vetlanda
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Vta
4
829
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
40
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Jönköping
Vetlanda
27284
13430

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten, enkelt att hitta och väl utmarkerat
resecentrum. Väl ansluten till busstrafiken med busshållplats i direkt anslutning
till plattformen vid spår 1.

Plattformar
Stationen har två plattformar, en sidoplattform och en mellanplattform.
Huvudsakliga tågtrafiken bedöms ankomma och avgå från sidoplattformen, som
delas med busshållplats för regionala bussar och tågersättning.
Mellanplattformen har god markbeläggning men saknar nästan alla nödvändiga
funktioner och kringutrustning. Sidoplattformen är bättre utrustad men saknar
tillräckliga säkerhetsåtgärder då det inte finns varken avspärrningar eller
skyddszon. Stora öppna ytor utan ledstråk innebär dock att orienterbarheten är
låg.

Figur 123. Sidoplattform som delas med busshållplats med flera
hållplatslägen.
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Figur 124. Mellanplattform med bristfällig utrustning.
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Förbindelser
En planförbindelse förbinder plattformarna samt fortsätter för att koppla till
bostadsområdet sydväst om stationen. Passagen är obevakad och skydd saknas.
Träytskiktet på övergången är av dåligt skick. Ramper av acceptabel, på gränsen
till dålig, kvalitet ansluter förbindelsen till de båda plattformarna.

Figur 125. Planövergång med dålig standard på ytskiktet i trä.

Resecentrumfunktioner
Ett stationshus finns med invändiga sittplatser, mötesplats för ledsagning samt
butiksverksamhet. Taktila ledstråk finns på de invändiga ytorna och i anslutning
till stationshuset om man kommer från tätortens centrum. Resecentrum blir en
god knutpunkt mellan tåg- och busstrafik med busshållplats i direkt anslutning,
inkluderat tågersättning. Det finns taxiangöring samt två breda särskilda
parkeringsplatser för funktionshindrade i direkt anslutning till resecentrum
tillsammans med ett fåtal bilparkeringsplatser. En större pendlarparkering finns
100+ meter bort. En stor cykelparkering med tak med en beläggningsgrad på
100% finns i direkt anslutning till sidoplattformen. En mindre cykelparkering
utan tak finns längre bort med låg beläggningsgrad.

Figur 126. TV: Oskyddad ramp till sidoplattform med cykelställ nära spåret. TH: Mötesplats för ledsagning
inomhus i stationshuset.

Drift och underhåll
Rent och prydligt med undantag av glaskross i en väderkur.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Saknas helt.

Saknas på ena plattformen och endast 0,4 meter på den andra.
Ogräs mellan plattorna och smutsig vit färg som närmar sig den gråa
färgen på resterande markplattor.

Inget krav men finns på ena plattformen.
Glassplitter på golvet.
Saknas på ena plattformen och har endast ryggstöd på andra.

Kommentar
Saknas helt.
Ruttna träplankor skapar stora glipor och ojämnheter.
Saknar avåkningsskydd och ledstång.

Kommentar

Inget krav
Endast inne i stationsbyggnad.
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Vimmerby
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Vib
4
841
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
60
100

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Vimmerby
15665
8037

Stationsområdet
Stationen är belägen i de centra delarnas utkant i tätorten Vimmerby, i
angränsning till de södra industriområdena. Stationen har ett inbjudande
stationshus där väntrum med uppvärma sittplatser samt kioskverksamhet finns
tillgängligt. Stationen bildar en naturlig knutpunkt med god förbindelse till
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter för bil och cykel.

Plattformar
Stationen har två sidoplattformar med två mittlagda spår. Båda plattformar har
målad skyddszon på asfalt i acceptabel standard men med bristfällig kontrast
mot resterande beläggning som består av markplattor. Ledstråk saknas på båda
plattformar. Väderkur med fåtal sittplatser finns på plattformen vid spår 2
medan det endast finns ett fåtal ej väderskyddade sittplatser på plattformen vid
spår 1. Kringutrustning och möblering är acceptabel på stationen. Båda
plattformar saknar avspärrning helt och hållet. En utlagd passage mellan
plattformarna finns som inte är meningen att användas men som helt saknar
avspärrning eller skyltning och därmed bjuder in till spårsmitning.

Figur 127. TV: Inkonsekvent skiljemarkering till skyddszon. TH: Träbelagd passage mellan plattformarna.

Figur 128. Avspärrning saknas och ogräs har börjat springa upp mellan sprickor i beläggningen på
plattformen vid spår 1.

139

Stationsområde karta

140

Förbindelser
Vid södra änden av plattformarna finns en planövergång med strail i bra skick.
Övergången skyddas av en fålla på båda sidor med bristfällig funktion. Till
plattformen vid spår 2 ansluts övergången med en ramp som saknar ledstång
samt avåkningsskydd ut mot spåret. Rampen har även skyddsfållan placerad
mitt i lutningen vilket skapar svårigheter att ta sig fram, framförallt för
funktionshindrade.

Figur 129. Bristfälliga fållor till planövergången mellan plattformarna samt svårorienterad yta utan
ledstråk.

Resecentrumfunktioner
Ett stationshus erbjuder ett väntrum med uppvärmda sittplatser,
kioskverksamhet, karta över stationsområdet och tidtabeller, biljettkontor för
tåg samt mötespunkt för ledsagning. Utanför stationshuset finns ytterligare en
mötesplats för ledsagning, kartor över området samt tidtabeller. Taktila ledstråk
saknas i hela stationsområdet. God anslutning till busshållplats med flertalet
hållplatser för regional och lokal busstrafik samt tågersättning. Taxiangöring
finns i nära anslutning till stationen. Bilparkering med särskild parkering för
funktionshindrade finns på två ställen på östra sidan stationen, mot de centrala
delarna av tätorten. Avståndet blir dock långt för parkeringsplatserna för
funktionshindrade. Cykelparkering med tak finns i anslutning som är
överbelagt.

Figur 130. TV: Väntsal inomhus med mötesplats för ledsagning. TH: Överbelagt cykelställ med tak i
anslutning till stationen.

Drift och underhåll
Plattformen vid spår 2 är täckt av ogräs som trängt igenom mellan
markplattorna.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Kommentar
Saknas helt.

Saknas.
Inget krav
Finns i gott skick på ena plattformen.
Endast ett fåtal per plattform och med endast ryggstöd.

Kommentar
Fålla finns.
Strail.

Ramp

Saknar ledstång. Fålla placerad i ramp skapar hinder i lutning och
sämre framkomlighet.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
Både utomhus och inomhus.
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Västervik
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Vk
4
845
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Säckstation
40
300

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Kalmar
Västervik
36483
21178

Stationsområdet
En centralt belägen station i tätorten Västervik som har goda möjligheter till
pendlarparkering samt anslutning till busstrafik. Stationshuset erbjuder
invändiga stationsfunktioner såsom uppvärmd väntsal samt biljettkontor.
Stationen består av två plattformar och totalt tre spår.

Plattformar
Stationen har två plattformar, en mellanplattform som angör till två spår och en
sidoplattform som angör till ett spår. Avspärrning saknas på båda plattformar
och i kombination med att planövergången inte är gen kan det resultera i
spårsmitning. Båda plattformar har en målad skyddszon i acceptabelt skick men
ledstråk saknas i hela stationsområdet. Väderskydd och flertågsdisplayer saknas
på båda plattformar medan övrig kringutrustning och möblering är acceptabel.
Endast ett fåtal sittplatser per plattform.

Figur 131. Mellanplattform med smala skyddszoner som saknar avspärrningar i änden.
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Förbindelser
En planövergång förbinder stationsområdena norr och söder om stationen samt
plattformarna. Övergången korsar tre spår och ytskiktet skiftar mellan asfalt i
dåligt skick och strail i acceptabelt skick. Det är flera växlar i spåren just vid
övergången vilket bidrar till mer glipor och ojämnheter. Övergången skyddas
endast av signal, på ena sidan finns en halv bom som hindrar större fordon att
passera. Ramper utan avåkningsskydd samt ledstång ansluter till plattformarna
från övergången.

Figur 132. TV: Ramp som ansluter planövergången med mellanplattformen saknar ledstång och
avåkningsskydd. TH: Planövergång med många växlar som skapar fler ojämnheter.

Resecentrumfunktioner
Stationshuset erbjuder en uppvärmd väntsal med sittplatser, karta över
stationsområdet och orten, tidtabeller (både digitalt och analogt), kundtjänst
samt biljettkontor. Taktila ledstråk och mötesplatser för ledsagning saknas inne
i stationshus men finns utomhus, dock avigt placerad cirka 100 meter från
spåren. Busshållplats med flera hållplatslägen för lokal och regional trafik samt
tågersättning finns över 100 meter från plattformarna. Tre olika
parkeringsplatser för biltrafik finns som alla har 100 % beläggningsgrad.
Särskild parkering för funktionshindrade finns men med bristfällig skyltning
och långt avstånd från spåren. Cykelparkering är belägen på långt avstånd från
spåren i varierande kvalitet och delvis överbelagda. Felparkerade cyklar finns i
närområdet vid stationen, antagligen som följd av bristande cykelparkering.

Figur 133. TV: Felparkerad cykel intill planövergången. TH: Mötesplats för ledsagning avigt placerad på
baksida av stationshuset.

Drift och underhåll
Under observationstillfället framkom klagomål på rökning inne i stationshuset.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

Endast 0,6 meter men krav är 1,0 meter.

Inget krav

Kommentar
Fålla endast från ena hållet.
Blandat ytskikt med mycket ojämnheter.
Avåkningsskydd och ledstång saknas.

Kommentar

Inget krav
Endast utomhus.
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Åstorp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Åp
4
933
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
40
1400

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Åstorp
15541
9215

Stationsområdet
Centralt belägen station i tätorten Åstorp som endast är nåbar från västra
stationsområdet och på så vis skapar en barriär. Stationen består av en
sidoplattform och en mellanplattform och totalt tre spår. Stationen ansluter till
busstrafiken och bildar en knutpunkt i orten. Intill stationen ligger gamla
stationsbyggnaden som idag används för kommunala funktioner och inte är
tillgänglig för resenärer.

Plattformar
Stationen har två plattformar, en sidoplattform och en mellanplattform.
Sidoplattformen är i acceptabelt skick men skyddszon och kontrastmarkeringar
är mycket bristfälliga samt att avspärrningar saknas i båda ändar.
Sidoplattformen har även en liten nivåskillnad till kringliggande ytor med god
kontrastmarkering. Mellanplattformen är i mycket god standard med
plattformstak, ledstråk, skyddszon och väl kontrastmarkerat. Biljettautomat
finns endast i anslutning till sidoplattformen och är något avsides placerad.
Övrig möblering och kringutrustning är av god kvalitet.

Figur 134. TV: Mellanplattform med god standard. TH: Sidoplattformens utslitna målade skyddszoner.
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Förbindelser
En planövergång kopplar ihop plattformarna och korsar då två spår. Den
kopplar inte samman västra och östra stationsområdena med varandra vilket
leder till att stationen endast är tillgänglig från västra stationsområdet.
Planövergången skyddas av bommar och signal och har ett ytskikt av strail i gott
skick. Det finns tre ramper i stationsområdet som angör till plattformarna.
Ingen av ramperna är brant och de är alla breda med asfalt som ytskikt. Ena
rampen saknar både avåkningsskydd och ledstång medan de andra två har
avåkningsskydd och ledstång på ena sidan. Sidoplattformen har även en liten
nivåskillnad till kringliggande ytor med god kontrastmarkering.

Figur 135. TV: Planövergång med strail i gott skick. TH: Väl kontrasterad nivåskillnad vid sidoplattform.

Resecentrumfunktioner
Stationen saknar invändiga stationsytor samt en mötesplats för ledsagning. En
busshållplats finns i anslutning med hållplatslägen för regional busstrafik samt
tågersättning. Taktila gångstråk finns och leder till plattformarna,
biljettautomaten samt busshållplats. En bilparkering med tillhörande särskild
parkering för funktionshindrade finns på andra sidan om det gamla
stationshuset vilket skapar avstånd för funktionshindrade. Parkeringen hade
100 % beläggningsgrad vid observationstillfället. Särskild taxiangöring finns
men inte i direkt anslutning till plattformarna. Cykelställ finns tillgängligt på två
olika platser i stationsområdet men har överlag dålig kvalitet.

Figur 136. TV: Bristfällig cykelparkering i stationsområdet. TH: Avskild biljettautomat med taktila ledstråk.

Drift och underhåll
Cykelställ undermåliga i kvalitet och skick. En del ogräs har trängt genom
springor på sidoplattformen.
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Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt

Kommentar
Saknas i ena änden av ena plattformen.

Ena plattformen har god standard men andra nästan helt utsliten.
<0,6 meter.
Inget krav men finns på ena plattformen.

Kommentar

Ramp

Ramp till mellanplattformen har bra standard. Ramp till sidoplattformen
har bristfällig ledstång och avåkningsskydd.

RESECENTRUMFUNKTIONER

Kommentar

Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav
Inget krav
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Mörarp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Mör
4
933
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
100
700

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Helsingborg
142121
1935

Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Ena plattformen har god standard men andra nästan helt utsliten.

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Inget krav.

Kommentar
Inget krav
Kontrastmarkeringar saknas
Inget krav

Kommentar
Inget krav
Inget krav
Saknas
Finns men otydlig vägvisning mellan plattformar och hållplatsläge.
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Oxie
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Ox
4
961
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
160
1700

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Malmö
331201
12665

Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Kontrastmarkeringar slitna.

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

<0,6 meter.
Inget krav.
God standard men mycket skräpigt.

Kommentar
Inget krav
Varierande standard vad gäller kontrastmarkeringar och ledstänger.
Inget krav

Kommentar
Inget krav
Inget krav
Saknas
Finns men ena hållplatsläget är mycket svårtillgängligt.
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Påarp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Påa
4
933
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
130
800

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Helsingborg
142121
2932

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar

<0,6 meter.
Inget krav.

Kommentar
Inget krav
Varierande standard vad gäller kontrastmarkeringar och ledstänger.
Inget krav
Vilplan och ledstänger saknas

Kommentar
Inget krav
Inget krav
Saknas
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Rydebäck
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Rybä
4
938
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
200
1000

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Helsingborg
142121
5964

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Saknas i ena änden av plattformarna.

På vissa delar utsliten
<0,6 meter.
Inget krav men finns på båda plattformar.

Relativt få sittplatser.

Kommentar
Inget krav
Kontrastmarkeringar saknas på vissa trappor
Inget krav
Varierande kvalitet och förekomst av ledstänger och vilplan

Kommentar
Inget krav
Inget krav
Saknas
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Stehag
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Sg
4
912
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
200
1000

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Eslöv
33092
1191

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Saknas i ena änden av plattformarna.
Ogräs.

<0,6 meter.
Inget krav

Endast ett fåtal sittplatser på ena plattformen.

Kommentar
Inget krav
Bristande kontrastmarkeringar
Inget krav
Varierande kvalitet och förekomst av ledstänger och vilplan

Kommentar
Inget krav
Inget krav
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Svågertorp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Stp
4
919
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
160
500

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Malmö
331201
301706

Bristanalys
PLATTFORMAR
Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

PLANFRI
FÖRBINDELSE TUNNEL
Inbyggda trapp- och
hisspaket
Trappor
Hissar
Ramper

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Kommentar
Saknas i ena änden av plattformarna.

Saknas

Kommentar

Kommentar
Inget krav. Finns men stängt under inventeringstillfälle.
Inget krav
Finne ute
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Teckomatorp
BASFAKTA

Förkortning
Klassindelning
Bandel
Koordinat

Tp
4
926
0

Trafikform
Typ av station
Sth Gods/Person
Påstigande/ÅMD

0
Genomgående
140
1500

Län
Kommun
Inv kommun
Inv ort

Skåne
Svalöv
13887
1700

Bristanalys
PLATTFORMAR

Kommentar

Plattformsbredd
Avspärrning
Beläggning
Skyddszon bredd
Skyddszon standard
Ledstråk
Plattformstak
Väderskydd
Sittplatser

Smala utrymmen mellan plattformskant och väderskydd.

FÖRBINDELSER
ÖVER SPÅR I
PLAN
Skyddstyp
Standard ytskikt
Ramp

RESECENTRUMFUNKTIONER
Väntutrymme
Taktil
orienteringskarta
Mötespunkt för
ledsagning
Hållplatsskylt
ersättningstrafik
Ersättningstrafik
högtalare

Saknas i ena änden av ena plattformen.

Endast längs ena sidan av plattformen
Inget krav men finns på ena plattformen.

Kommentar
Bommar + signal

Ramp har vilplan men saknar ledstång.

Kommentar
Inget krav
Inget krav
Saknas
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Påstigande/ÅMD
100
100
100
100
300
300
200
100
200
100
100
100
100
100
100
100
300
200
200
1300
1600
1800
700
1700
1400
800
3100
1000
1000
500
1500
1100
1400

Anmärkning
Sth k an variera inom stationsområdet. Här anges det högsta ak tuella värdet vilk et har betydelse för tex bredden på plattformarnas sk yddszoner.
Sth
Påstigande/ÅMD Befintlig statistik är osäk er. Angivna värden är därför cirk a-värden och har närmast indik ativ k arak tär. Årsvärden har räk nats ned med hjälp av formeln X/365*1,1.
SCB, "Folk mängd i rik et, län och k ommuner 31 mars 2017”. Statistisk a centralbyrån.
Inv kommun
SCB, "Folk mängd per tätort och småort 2015, per k ommun", Statistisk a centralbyrån
Inv ort

Stationsnamn Stationsförkortning
Klassindelning
Stråknamn
Bandel Typ av station Sth (km/h)
Aneby
Any
5
Södra stambanan
811 Genomgående
200
Bankeryd
Bry
5
Jönköpingsbanan
711 Genomgående
105
Eksjö
Ek
4
Bockabanan
831 Genomgående
40
Gnosjö
Gnö
5
Kust till kust-banan
721 Genomgående
130
Habo
Ho
4
Jönköpingsbanan
711 Genomgående
140
Mullsjö
Mu
4
Jönköpingsbanan
711 Genomgående
105
Skillingaryd
Syd
5
Halmstad-Nässjö
732 Genomgående
100
Smålandsstenar
Sdr
5
Halmstad-Nässjö
732 Genomgående
80
Vaggeryd
Vgd
5
Halmstad-Nässjö
732 Genomgående
100
Vetlanda
Vta
4
Nässjö-Vetlanda
829 Genomgående
40
Berga
Bg
5
Stångådalsbanan/Tjustbanan
832 Genomgående
75
Blomstermåla
Bma
5
Stångådalsbanan/Tjustbanan
876 Genomgående
70
Gamleby
Gal
5
Stångådalsbanan/Tjustbanan
845 Genomgående
40
Hultsfred
Hf
4
Stångådalsbanan/Tjustbanan
832 Genomgående
80
Högsby
Höy
5
Stångådalsbanan/Tjustbanan
875 Genomgående
60
Vimmerby
Vib
4
Stångådalsbanan/Tjustbanan
841 Genomgående
60
Västervik
Vk
4
Stångådalsbanan/Tjustbanan
845 Säckstation
40
Hovmantorp
Hvp
5
Kust till kust-banan
822 Genomgående
90
Lessebo
Lo
5
Kust till kust-banan
822 Genomgående
160
Bjuv
Bjuv
4
Skånebanan
933 Genomgående
130
Bromölla
Bml
4
Blekinge kustbana
943 Genomgående
160
Klippan
Kl
4
Skånebanan
932 Genomgående
130
Mörarp
Mör
4
Skånebanan
933 Genomgående
100
Oxie
Ox
4
Ystad-Österlenbanan
961 Genomgående
160
Perstorp
Pt
4
Skånebanan
932 Genomgående
130
Påarp
Påa
4
Skånebanan
933 Genomgående
130
Ramlösa
Ram
4
Västkustbanan
904 Genomgående
110
Rydebäck
Rybä
4
Västkustbanan
938 Genomgående
200
Stehag
Sg
4
Södra stambanan
912 Genomgående
200
Svågertorp
Stp
4
Öresundsbanan
919 Genomgående
160
Teckomatorp
Tp
4
Söderåsbanan
926 Genomgående
140
Tyringe
Ty
5
Skånebanan
932 Genomgående
115
Åstorp
Åp
4
Skånebanan
933 Genomgående
40

BASFAKTA

Inventering stationer och stationsnära miljöer, del 2 Region Syd
Län
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Kronoberg
Kronoberg
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne

Kommun
Invånarantal kommun Invånarantal ort
Aneby
6 649
3 496
Jönköping
135 783
8 506
Eksjö
17 183
10 157
Gnosjö
9 675
4 528
Habo
11 623
7 740
Mullsjö
7 236
5 584
Vaggeryd
13 700
3 965
Gislaved
29 510
4 564
Vaggeryd
13 700
5 122
Vetlanda
27 284
13 430
Högsby
6 053
713
Mönsterås
13 401
2 380
Västervik
36 483
2 758
Hultsfred
14 600
5 510
Högsby
6 053
1 923
Vimmerby
15 665
8 037
Västervik
36 483
21 178
Lessebo
8 760
3 082
Lessebo
8 760
2 857
Bjuv
15 247
10 602
Bromölla
12 618
7 854
Klippan
17 403
8 411
Helsingborg
142 121
1 935
Malmö
331 201
12 665
Perstorp
7 354
5 847
Helsingborg
142 121
2 932
Helsingborg
142 121
104 250
Helsingborg
142 121
5 964
Eslöv
33 092
1 191
Malmö
331 201
301 706
Svalöv
13 887
1 700
Hässleholm
51 791
4 712
Åstorp
15 541
9 215

Basfakta inventerade stationer
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Trafikverket, Region Syd, Box 543, 291 25 Kristianstad.
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
www.trafikverket.se
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