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Abstract:  
The idea behind universal design is that everyone benefits from a barrier-free 
environment, not only people with disabilities. From the very beginning, the design is 
therefore trying to create an environment without any obstacles. In practice universal 
design is about finding solutions with multiple functions and applications to enable the 
most flexible and user-friendly environment possible. The purpose of this master’s thesis 
is to show how universal design can be used, both in practice and as a principle, as an 
overall guideline when designing a junction point. The study targets the authentic 
reconstruction of the Majorstuen’s junction, which is one of Oslo’s biggest public 
transport junctions. The application of the universal design has been studied on both an 
overall macro level with focus on the junction point as a whole, and on a more detailed 
individual level focusing on equal usage and the experience of the junction point. 

 

 

 

Trafik och väg 
Institutionen för Teknik och samhälle 
Lunds Tekniska Högskola, LTH 
Lunds Universitet 
Box 118, 221 00 LUND 

Transport and Roads
Department of Technology and Society 
Faculty of Engineering, LTH 
Lund University 
Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden 

 

  



 

 

 

 

 



 

i 

 

Innehållsförteckning 

Förord ....................................................................................................................................... iii 

Sammanfattning ....................................................................................................................... v 

Summary ................................................................................................................................. vii 

1  Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1  Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2  Problembeskrivning ..................................................................................................... 2 

1.3  Syfte och frågeställning ............................................................................................... 2 

1.4  Avgränsningar ............................................................................................................. 2 

1.5  Metod och upplägg ...................................................................................................... 3 

2  Litteraturstudie ................................................................................................................. 5 

2.1  Ruters planerings- och tillgänglighetsstrategi ............................................................. 5 

2.2  Projekt Fornebubanan .................................................................................................. 6 

2.3  Universell utformning ................................................................................................ 16 

2.4  Allmänna planeringsprinciper för kollektivtrafik ...................................................... 21 

2.5  Grundläggande utformningsprinciper för en bytespunkt ........................................... 34 

3  Fältstudie – Nulägesanalys ............................................................................................. 53 

3.1  Upplägg och bedömningskriterier ............................................................................. 53 

3.2  Underlag – Majorstuens knutpunkts principiella uppbyggnad .................................. 54 

3.3  Resultat ...................................................................................................................... 56 

3.4  Summering av fältstudie ............................................................................................ 84 

4  Norconsults lösningsförslag ............................................................................................ 87 

4.1  Beskrivning av förslaget ............................................................................................ 87 

4.2  Förslagets uppskattade potential ................................................................................ 95 
 
 
 



 

  

ii 

 

5  Analys ............................................................................................................................... 97 

5.1  Förslagets möjligheter och utmaningar ..................................................................... 97 

5.2  Universell utformning för att minska barriäreffekten på makronivå  
            – förbättra områdets sammanbindning ................................................................... 101 

5.3  Universell utformning för att minska barriäreffekten på individnivå  
            – minska områdets komplexitet .............................................................................. 110 

5.4  Sammanställning av universell utformning på makro- och individnivå .................. 113 

5.5  Universell utformnings möjligheter och utmaningar ............................................... 115 

6  Diskussion ...................................................................................................................... 119 

6.1  Summering och slutsatser ........................................................................................ 119 

6.2  Metodkritik och felkällor ......................................................................................... 122 

6.3  Förslag till fortsatta studier ...................................................................................... 122 

7  Referenser ...................................................................................................................... 123 

 

Bilagor 

Bilaga 1   Översiktsritning 

Bilaga 2   Bytespunkt 

Bilaga 3   Vändslinga buss 

Bilaga 4   Spårvagn 

Bilaga 5   Sammanställning 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

iii 
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Sammanfattning 

En tydlig trend i dagens samhälle är att vi först skapar barriärer i miljön för att sedan behöva 
överbrygga dessa med kompletterande speciallösningar då barriärerna är alltför stora för vissa 
att övervinna. Tanken bakom universell utformning är att inte bara människor med 
funktionsnedsättning gynnas av en barriärfri miljö utan alla, varpå man redan från grunden 
försöker eftersträva att utforma miljön till att inte innehålla några hinder. Genom att integrera 
de funktionsnedsattas behov i huvudlösningen kan de funktionsnedsatta röra sig på samma 
villkor i samhället som övriga medborgare utan att särskiljas och pekas ut, samtidigt som 
miljön blir enklare att använda för alla. Vid universell utformning fokuserar man på 
användargruppen som helhet, där man eftersträvar en utformning som får största möjliga nytta 
för alla som använder utformningen. Rent praktiskt handlar universell utformning om att finna 
gemensamma lösningar vilka inkluderar mer än enskilda funktioner för att på det sättet skapa 
en så flexibel och användarvänlig miljö som möjligt.   

Detta examensarbete är upprättat i syfte att visa hur man praktiskt och principiellt kan 
använda universell utformning som övergripande planeringsprincip vid utformning av en 
bytespunkt och vilka möjligheter och utmaningar det tankesättet innebär för hela 
planeringsarbetet. Arbetet är tänkt som en hjälp för planerare genom att visa vikten av 
systemsyn och belysa hur komplexa lösningssystem kan förenklas genom att använda 
funktionssamverkan.  

Studien är kopplad till en verklig situation, i form av ombyggnaden av Majorstuens knutpunkt 
i Oslo i Norge. Majorstuens knutpunkt är en av Oslos största kollektivtrafikknutpunkter och 
har en väsentlig roll i kollektivtrafiksystemet genom att utgöra noden i vilken alla 
metrosystemen i västra Oslo sammanflätas. Området utmärks av en hög trafikintesitet med T-
banor, spårvagnar, bussar, bilister, cyklister och gående. Stationen har i dagsläget samtidigt en 
utformning som kraftigt begränsar förutsättningarna för smidiga byten då området är 
svåröverblickbart och utspritt, har många barriärer och är trafikfarligt. En ombyggnad av 
Majorstuen har blivit aktuellt i samband med utredningen av en kollektivtrafiklinje till 
utbyggnadsområdet Fornebu, väst om Oslo, där Majorstuens T-banestation har fått en 
väsentlig roll i form av att sammanbinda Fornebubanan med det allmänna metronätet i 
Osloområdet. Norconsult AS har arbetat fram ett tekniskt lösningsförslag för den nya 
utformningen av Majorstuens knutpunkt och detta examensarbete fungerar som en 
komplettering och vidareutveckling av det förslaget. 

Studien är uppbyggd av fyra huvudmoment; en grundläggande litteraturstudie, en fältstudie 
för analys av nuläget, en studie av Norconsults grundläggande lösningsförslag, samt en analys 
av hur förslaget kan utvecklas och förbättras genom att tillämpa universella grundprinciper. 
Sammansättningen av både teoretiska och praktiska moment är tänkt att ge en bra 
kunskapsgrund och helhetsförståelse av mängden faktorer som inverkar på planeringsarbetet 
och därigenom möjliggöra mer heltäckande förslag på lösningar för Majorstuens knutpunkt.  
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Tillämpningen av universell utformning har studerats på både en övergripande makronivå 
med fokus på bytespunkten som helhet, samt på en mer detaljerad individnivå med fokus på 
likvärdig användning och själva upplevelsen av bytespunkten. Universell utformning på 
makronivå handlar huvudsakligen om att sammanbinda området på ett naturligt och bra sätt, 
både visuellt och funktionellt. Universell utformning på individnivå handlar i sin tur om att 
minska områdets komplexitet genom att synliggöra och underlätta användningen av 
väsentliga funktioner i bytespunkten. 

Målet med universell utformning och de i arbetet framtagna principerna är att skapa en miljö 
som är utformad på ett sådant sätt att den på ett naturligt sätt fungerar av sig själv. Det handlar 
i det fallet om att skapa en självförklarande och inkluderande miljö genom att tänka mer 
enkelhet och helhet snarare än att uppfylla enskilda funktioner. Enkelheten är något som ofta 
glöms bort då fokus gärna ligger vid uppfyllandet av olika funktioner utan hänsyn till 
funktioners samverkan, varpå vi skapar en komplex miljö som inte hänger samman. Genom 
att arbeta med grundsystemet och dra nytta av funktioners samverkan kan vi förenkla 
sammanhanget. Samtidigt kan vi skapa mer fokus på väsentliga detaljer som har möjlighet att 
sticka ut från miljön på ett bättre sätt då de slipper konkurrera om uppmärksamheten. Genom 
universell utformning uppnår vi också lösningar som på ett bättre sätt tar hänsyn till och visar 
förståelse för människans användning. Människan lever i ett konstruerat system som den 
behöver vägledning i, och genom universell utformning kan vi ge människan redskapen att på 
egen hand kunna röra sig i den byggda miljön. 
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Summary 

A distinct trend in today’s society is that we initially create barriers in the environment and 
then need to bridge these with additional complex solutions when the barriers are too great for 
some people to overcome. The idea behind universal design is that everyone benefits from a 
barrier-free environment, not only people with disabilities. From the very beginning, the 
design is therefore trying to create an environment without any obstacles. By integrating the 
needs of people with disabilities into the primary design, disabled people can be mobile under 
the same conditions in the community as any other citizen without being discriminated. The 
environment becomes at the same time easier for everyone to access. When using universal 
design the main goal is to achieve a design which will maximize the benefit for all users. In 
practice universal design is about finding solutions with multiple functions and applications to 
enable the most flexible and user-friendly environment possible. 

The purpose of this master’s thesis is to show how universal design can be used, both in 
practice and as a principle, as an overall guideline when designing a junction point. 
Furthermore, the purpose is also to demonstrate how possibilities and challenges through this 
way of thinking affect the whole planning process. This paper is intended as a help for the 
planner by showing the importance of systems perspective and illustrate how complex 
solution systems can be simplified by using function integration. 

The study targets the authentic reconstruction of the Majorstuen’s junction in Oslo, Norway. 
Majorstuens junction is one of Oslo’s biggest public transport junctions and is of significant 
importance for the public transport system and constitutes the node in which all the metro 
systems in the western part of Oslo interlace. The area is characterized by high traffic 
intensity with metros, trams, buses, cars, bicyclists and pedestrians. The station has at the 
same time a design which strongly limits the conditions for convenient interchanges due to 
the area being difficult to survey, is too widely spread out, has many barriers and low traffic 
safety. A reconstruction of Majorstuen has become of great interest following the 
investigation of a public transport route to the expansion area Fornebu, west of Oslo, in which 
Majorstuen metro station has been given a primary role by connecting the Fornebuline to the 
public metro system in the Oslo area. Norconsult AS has put forward a technical solution plan 
for the new design of Majorstuen’s junction and this master’s thesis serves as a 
complementary and further development of that plan.   

The study consists of four main elements: a basic literature study, a field study for analyzing 
the present situation, a study of Norconsult’s primary solution plan, and an analysis of how 
the plan can be developed and improved by using the primary principles of the universal 
design. The composition of both theoretical and practical elements is thought as an 
introduction to the topic and to provide a holistic understanding of and approach to the 
amount of factors which affect the planning.  
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The application of the universal design has been studied on both an overall macro level with 
focus on the junction point as a whole, and on a more detailed individual level focusing on 
equal usage and the experience of the junction point. The universal design on a macro level is 
mainly about unifying the area both visually and functionally. On an individual level the 
universal design is about minimizing the complexity of the area by emphasizing and 
facilitating primary functions within the junction. 

The goal with the universal design and the principles developed in the study is to create an 
environment which is designed to be self-explaning. By considering simplicity and entirety, 
one has to stress the importance of an autonomous and inclusive environment rather than 
implementing isolated functions. Simplicity is often forgotten when implementing different 
functions without thinking of the links between functions. The result is often the creation of a 
complex environment which is not cohesive. However, it is possible to simplify the context 
by making use of the elementary system and benefit from the coordination of different 
functions. Consequently, it is possible to put more focus on essential details and to provide the 
opportunity to be highlighted and compete less for attention. By using universal design we 
also accomplish basic principles that better appreciate people´s usage of their environment. 
After all, people live in an artificially constructed system in which they need guidance, and 
with the universal design we are able to provide the functions they need to navigate the 
system on their own. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 30 mars 2007 skrev Norge på FN:s konvention om funktionsnedsattas lika rätt till att på 
ett likvärdigt och fullgott sätt ta del av den fysiska miljön, transporter, information, 
kommunikation samt andra samhällstjänster som finns tillgängliga för allmänheten. Som en 
följd av konventionen infördes en ny lag i Norge den 1 januari 2009 gällande förbud mot 
diskrimiering på grundval av nedsatt funktionsförmåga. Under våren samma år tog regeringen 
även fram Nationell transportplan 2010-2019 i syfte att utveckla och förbättra 
transportsystemet så att flest möjliga säkras god tillgänglighet med minsta möjliga 
användning av speciallösningar (BL, 2009).  

Genom att förespråka universell utformning vill den norska regeringen vända synsättet om att 
de funktionsnedsatta är problemet till att speciallösningarna blir huvudlösningen. Universell 
utformning ses som ett starkt bidrag till att uppnå ett jämställt samhälle, där miljön förbättras 
inte enbart för funktionsnedsatta utan för alla. Det bidrar även till andra samhällskvaliteter 
som en social och ekonomisk bärkraft för hela landet. Universell utformning är en viktig del 
av den norska regeringens strategi för landets samhällsutveckling och visionen är att hela 
Norge ska vara universellt utformat vid år 2025. Ett av regeringens prioriterade insatsområden 
är transportsektorn, och en viktig del i det arbetet är universell utformning av de mest 
trafiktunga kollektivtrafikknutpunkterna i kollektivtrafiksystemet (BL, 2009). 

Ruter AS är ett administrationssällskap som ansvarar för planläggning, samordning, inköp och 
marknadsföring av kollektivtrafiken i områdena Oslo och Akerhus i Norge. Sällskapet ägs 
gemensamt av Oslo kommun och Akerhus fylkeskommun men all drift av kollektivtrafiken 
sköts genom Ruter (Ruter, 2012). I maj 2008 fick Ruter i uppdrag av Oslo kommun och 
Akerhus fylkeskommun att utreda en kollektivtrafiklinje till utbyggnadsområdet Fornebu, väst 
om Oslo. Fornebu är ett unikt område både på grund av sin koncentration och storlek men 
även på den balanserade sammansättningen av förhållandevis lika delar boende och 
arbetande. Sammansättningen innebär att det uppstår en jämvikt mellan antalet ut- och 
inresande till orten. Ett viktigt utgångsläge för arbetet har varit att kollektivtrafiklösningen 
skulle utvecklas i samspel med Oslos kollektivtrafiksystem i ett långsiktigt perspektiv. Det 
innebär att efterfrågan samt den begränsade kapaciteten hos ban- och gatunätet i centrala Oslo 
har varit viktiga värderingsgrunder i utredningen. Ruters målsättning att framtida trafikökning 
huvudsakligen ska täckas av kollektivtrafiken ställer dessutom stora krav på goda marginaler i 
kapaciteten sett över hela kollektivtrafiksystemet. Utifrån givna förutsättningar har Ruter i 
samarbete med Norconsult föreslagit en metrotunnel mellan Fornebu och Osloområdet. 
Kollektivtrafikresenärerna till och från Fornebu kommer huvudsakligen från öst och 
Osloområdet varpå stora och viktiga knutpunkter i dagens kollektivtrafiksystem som Lysaker, 
Skøyen och Majorstuen har fått betydande roller i lösningsförslaget (Ruter, 2011).   

Majorstuens T-banestation har fått en väsentlig roll i Fornebuprojektet i form av att 
sammanbinda Fornebubanan med det allmänna metronätet i Osloområdet.  Då kapaciteten i 
centrumtunneln genom Osloområdet redan är kraftigt utnyttjat krävs kapacitetshöjande 



 

  

2 

 

åtgärder i det allmänna metrosystemet och en omfattande ombyggnad av Majorstuen för att 
klara bemöta det ökade behovet. Ombyggnaden av Majorstuens T-banestation medför dock 
samtidigt en stor möjlighet att förbättra en av Norges viktigaste knutpunkter för 
kollektivtrafik (Ruter & Norconsult, 2011).  

1.2 Problembeskrivning 

Vid studier av bytespunkter ligger fokus vanligtvis på bytestiden då det är den känsligaste 
delen i en reskedja. Förutsättningarna kring bytet som hur faktorerna i miljön påverkar bytets 
effektivitet och kvalitet kommer dock ofta i skymundan. Trots goda kunskaper inom området 
så glöms funktionsaspekterna och kvaliteterna helt enkelt bort i praktiken. Det finns dessutom 
ett ökat kunskaps- och utvecklingsbehov inom området gällande samspel mellan olika 
funktionskrav där olika funktioner kan stödja, förstärka eller till och med kompensera 
varandra. Många av människors funktionskrav kan enkelt tillgodoses genom en så kallad 
universell utformning, vilket är en utformning som passar alltifrån barn och ungdomar till 
funktionsnedsatta, vuxna och äldre (Bjerkemo & Serder, 2011). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att visa hur man praktiskt och principiellt kan använda 
universell utformning som planeringsprincip vid utformning av en bytespunkt och vilka 
möjligheter och utmaningar det tankesättet innebär för hela planeringsarbetet. Studien är 
kopplad till en verklig situation, i form av ombyggnaden av Majorstuens knutpunkt i Oslo i 
Norge, för att förankra arbetet i verkligheten och förenkla förståelsen av hur 
lösningsprinciperna kan praktiseras reellt. Tanken med arbetet är att det ska vara en hjälp för 
planerare genom att visa vikten av systemsyn och belysa hur komplexa lösningssystem kan 
förenklas genom att använda funktionssamverkan. 

Frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet är:  

 Vilka kvaliteter och utmaningar finns i Majorstueförslaget för en optimal bytesfunktion 
med en miljö som är tilltänkt för alla?  

 Hur kan Universell utformning användas på makronivå (systemnivå)?   

 Hur kan Universell utformning användas på individnivå (detaljerad nivå)? 

 Vilka möjligheter och utmaningar medför tankesättet om universell utformning vid 
planering av bytespunkter?   

1.4 Avgränsningar 

Planeringsarbete är ett brett område som innefattar många olika delar och nivåer, eftersom 
begräsningar har varit tvungna att göras för att arbetetsmängden skulle bli hanterbar.  

I studien har ändamålet varit att i största möjliga mån erhålla en helhetsförståelse av 
universell utformning och planering av bytespunkter, varpå arbetet fokuserar på principer 
snarare än direkta detaljlösningar. Studien görs vidare utifrån ett kollektivtrafikperspektiv och 
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från en övergripande nivå med fokus på bytespunkten som helhet. Det är med andra ord 
endast faktorer som har en direkt påverkan på kvaliteten på bytespunkten och användningen 
av den som studeras och det centrala är själva upplevelsen och användning av bytespunkten 
och kollektivtrafiken som trafikslag. Studien fokuserar i det fallet främst på 
sammansättningen av funktioner och täcker med andra ord inte in instegsförhållanden till de 
kollektiva färdmedlena. Då bytespunkten är tilltänkt för resenärerna i första hand och 
huvudsakligen beträds till fots ges fotgängarna huvudfokus i studien. Platsgeografiskt är 
studien begränsad till det området som omfattas av bytespunkten och de rörelsestråk som 
ligger i anslutning och har direkt påverkan på dess funktion.  

1.5 Metod och upplägg 

Studien är uppbyggd av teoretiska moment som beskrivning och analys, kombinerat med mer 
praktiska moment som fältstudie och framtagande av ritningar. Sammansättningen av och 
innehållet i studien är valt med anledning av att uppnå en heltäckande och mångsidig studie, 
ge en helhetsförståelse samt att skapa en bra och trovärdig grund att bygga analysen på. 
Studien kan delas in i fyra huvudmoment som nedan presenteras i kronologisk ordningsföljd; 

 Litteraturstudie 

 Fältstudie 

 Studie av Norconsults lösningsförslag 

 Analys 

Litteraturstudien har som syfte att lägga en teoretisk kunskapsgrund för studien genom att ge 
en god kännedom om berörda ämnesområden. Det är en stor bredd på litteraturstudien för att 
ge en god förståelse för komplexiteten kring mängden faktorer som inverkar vid ett 
kollektivtrafikbyte för att därigenom kunna föreslå mer helhetsmässiga lösningar för 
Majorstuen. Tanken med litteraturstudien är att den ska kunna anpassas efter läsarens aktuella 
kunskapsnivå genom att delarna antingen läses fristående eller som en helhet. De delar som 
tas upp i litteraturstudien är: 

 Ruters planerings- och tillgänglighetsstrategi – beskrivning av den aktuella strategin 
för kollektivtrafikplaneringen i Oslo och Akerhus i Norge. 

 Projekt Fornebuebanan – beskrivning av bakgrunden till projektet med ombyggnaden 
av Majorstuens knutpunkt samt en beskrivning av dagens kollektivtrafiksystem vid 
Majorstuen. 

 Universell utformning – beskrivning av principen och en introduktion till området i 
form av bakgrund, innebörd, planeringsprinciper och användarmöjligheter.  

 Allmänna planeringsprinciper för kollektivtrafiken – beskrivning av kollektivtrafikens 
funktion av ett transportsystem, bytespunktens betydelse i resan, samt resenärens 
behov och krav på trafikmiljön i form av tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö 
och trygghet. 
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 Grundläggande utformningsprinciper för en bytespunkt – beskrivning av fysisk 
utformning som är betydelsefull för att skapa attraktiva bytespunkter. 

Information till litteraturstudien hämtas från böcker, internetsidor, rapporter och 
undersökningar inom området. 

Fältundersökningen görs i form av en nulägesanalys i fält med syfte att ge en förståelse för 
utgångsläget som råder för Majorstuens knutpunkt. Fältundersökningen avser i det fallet att på 
ett systematiskt sätt kartlägga de brister och styrkor som finns i dagens utformning av 
bytespunkten. Kvalitetsmallen som tas fram i samband med studien, i syfte att användas vid 
kartläggningen, grundas på den kunskap som har inhämtats från litteraturstudien. 

Studien av Norconsults lösningsförslag innefattar en studie av de rapporter och ritningar som 
tidigare har upprättats i anslutning till Fornebuprojektet. Studien syftar till att klargöra de 
aktuella förutsättningarna för planeringsarbetet samtidigt som det sätter ramarna för analysen 
då det ger något att förhålla diskussionen till. 

Analysen utgörs kärnan i examensarbetet och grundas på en integrering av de kunskaper som 
har inhämtats genom litteraturstudien, fältundersökningen och studien av Norconsults 
lösningsförslag. Syfte med analysen är att ge förslag på universella grundprinciper som kan 
anses vara gynnsamma i samklang med den föreslagna utformningen av Majorstuens 
knutpunkt för att erhålla den bästa möjliga användningen av platsen. Analysen innebär i det 
fallet en diskussion kring och vidareutveckling av Norconsults förslag samt en utvärdering av 
universell utformning som planeringsprincip. Upplägget av analysen utgår huvusakligen ifrån 
frågeställningen som har upprättats i samband med studiens början. 

 

 

Det beskrivna upplägget av studien är tänkt att skapa en naturlig följd genom rapporten där 
kunskap från tidigare steg används i de efterkommande stegen och medför en förståelse som 
byggs på efterhand. 

  

LITTERATURSTUDIE

•Teoretisk 
kunskapsgrund

FÄLTSTUDIE

•Studie av 
utgångsläge

STUDIE AV NORCONSULTS 
LÖSNINGSFÖRSLAG 

•Studie av projekt‐
förutsättningar

ANALYS

•Utvärdering av förslag

• Förbättringsprinciper

• Erfarenhets‐
sammanställning

Figur 1: Schematisk bild över projektets olika delmoment och deras innebörd. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Ruters planerings- och tillgänglighetsstrategi 

Då universell utformning är föreskriven princip i Norge är det ett explicit krav vid ingående 
av nya kontrakt och investeringar i infrastrukturprojekt. Det finns även ett behov av att 
uppgradera existerande anläggningar så att de uppnår universell standard. Ruter har i samband 
med detta utarbetat en strategiplan för hur man på mest effektiva sätt ska kunna uppnå målen 
om universell utformning i sitt kollektivtrafiktillbud (Ruter, 2009). Delar av denna strategi 
lyfts fram i detta kapitel för att visa på hur man tänker kring universell utformning i samband 
med kollektivtrafikplanering i Norge. 

Ruter pekar på att uppgraderingen av kollektivtrafiksystemet är en viktig del i 
samhällsplaneringen, då kollektivtrafiken inte bör utgöra den svaga länken i kedjan av 
åtgärder som syftar till att göra de funktionsnedsatta delaktiga i samhällets dagliga aktiviteter. 
Då tillgängligheten till ett kollektivt färdmedel påverkas av hela resekedjan, måste samtliga 
delar i kedjan uppgraderas för att skapa en sammanhängande kedja av starka länkar. Det 
gäller i det fallet uppgradering av hållplatser, transportmedel, anslutningsvägar till och från 
hållplatsen samt att information ska finnas tillgängligt för resenären både före, under och efter 
resan (Ruter, 2009). 

För buss- och spårvagnshållplatserna gäller uppgraderingen huvudsakligen korrekt höjd på 
plattformar för lågt insteg samt förekomst av ledstråk. Busshållplatserna längs stomlinjerna 
ska dessutom vara utrustade med komfortelement i form av väderskydd, tillgänglighets-
anpassade bänkar, belysning etcetera. T-banestationer ska göras tillgängliga med långa 
ramper med låg lutning i de fall det är möjligt samt att starkt trafikerade stationer ska ha hiss. 
Det finns också behov av ledstråk, information och belysning inom stationsområdet. För 
knutpunkterna i kollektivtrafiksystemet ligger vikten vid en utformning som möjliggör att alla 
ska kunna byta färdmedel obehindrat. Dagens situation indikerar att det i många fall är 
omfattningen av många mindre behov som tillsammans ger en reducerad tilgänglighet. 
Information om bytesmöjligheter och gångförbindelser mellan hållplatserna samt brister i den 
fysiska utformningen är exempel på svaga punkter i dagens bytespunktssystem som behöver 
åtgärdas (Ruter, 2009).  

Förutom ökad tillgänglighet är synliggörandet av hållplatser och igenkänning av 
kollektivtrafiken andra viktiga delar som Ruter menar att universell utformning kan bidra 
positivt till. Ledstråk för orientering och markering av påstigningspunkt samt karakteristiska 
färgkoder och lämplig symbolanvändning bör därför användas för att skapa en enkel väg till 
hållplatsen samt för att göra hållplatsen enkel att finna i miljön (Ruter, 2009). 

Barriärerna i trafikmiljön kan huvudsakligen kopplas till faktorer som begränsningar i 
rörelsemöjligheter, orientering och miljö. Nyttan med att införa de beskrivna åtgärderna i 
kollektivtrafiksystemet menar Ruter är av dubbel betydelse, då de innebär att 
funktionsnedsatta lättare kan ta del av kollektivtrafikutbudet samtidigt som kvaliteten i hela 
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systemet även ökar generellt. Förutom ökad tillgänglighet medför universell utformning 
dessutom god effekt på säkerhet, synliggörandet och marknadsföringen av kollektivtrafiken 
samt att det bidrar positivt till uppfyllandet av olika samhällsmål som deltagande i arbetsliv 
och social samvaro. Universella åtgärder på hållplatser och stationer minskar i det fallet både 
olycksrisken samtidigt som restiden förväntas reduceras som en effekt av kortare 
påstigningstid. Införandet av ledstråk synliggör dessutom kollektivtrafiken på ett bättre sätt 
och gör den enklare att både hitta och använda (Ruter, 2009). 

Funktionsnedsättning är i grunden endast ett tillstånd och det är miljöns utformning som 
medför att det blir till ett funktionshinder. Vem som anses vara funktionsnedsatt är med andra 
ord inte givet utan definieras av kvaliteten på kollektivtrafiken. Då universell utformning 
innebär att alla ska kunna använda kollektivtrafiksystemet på ett likvärdigt sätt anser Ruter att 
man bör ta utgångspunkt i den som har störst behov och låta det bli till den dimensionerande 
normen för utformningen av kollektivtrafiksystemet. Universell utformning innebär samtidigt 
att utformningen ska vara bäst möjlig sett över alla användare, varpå likabehandling och 
kvalitet är andra betydelsefulla värdegrunder som Ruter framhåller med syftet att den samlade 
nyttan ska bli störst möjlig (Ruter, 2009).  

För att universell utformning ska kunna utvecklas till en helhetsmässig lösning måste arbetet 
täcka in alla relevanta delar av kollektivtrafikutbudet, det vill säga både material, infrastruktur 
och service. Det innebär att många aktörer måste samarbeta för att gemensamt skapa en 
universellt utformad kollektivtrafik. Universell utformning är med andra ord inget som bör ses 
isolerat utan något som alltid ska värderas tillsammans med övriga mål för verksamheten 
(Ruter, 2009). 

2.2 Projekt Fornebubanan 

2.2.1 Fornebubanan 

Fornebubanan är en metrotunnel, även kallad T-bana, som är planerad att gå mellan 
utbyggnadsområdet Fornebu och Majorstuen i Oslo och på vägen sammanbinda viktiga 
stationer som Lysaker, Vækerø och Skøyen (se Figur 2). Metro som färdmedel kännetecknas 
av att ha god kapacitet och punktlighet (jämfört med referensalternativet buss) på bekostnad 
av en låg frekvens och få stationer. Den höga kapaciteten på Fornebubanan medför i det fallet 
att dagens starkt trafikerade busslinje till Fornebu kan tas bort, med fördelen att busskapacitet 
frigörs i centrum (Ruter, 2011). Metron får som sagt samtidigt en relativt låg frekvens, jämfört 
med bussalternativet, men den kortare restiden innebär dock att färre resenärer än i dagsläget 
förväntas byta till annat färdmedel på Lysaker vid färd mot Oslo. De angivna 
förutsättningarna hos metroalternativet jämfört med dagens busslinje innebär med andra ord 
att Fornebubanan framförallt är av ett starkt regionalt värde mellan Fornebu och Oslo (Ruter, 
2010). 
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Då Fornebubanan ska ses i sammanhang av Oslos kollektivtrafiksystem i ett långsiktigt 
perspektiv har det varit naturligt att efterfrågan och starka resmål har kommit att bli en central 
del i lösningsförslaget. Det har i det fallet varit av stor vikt att starka knutpunkter som Lysaker 
och Skøyen knyts till metronätet i Oslo för att kunna stärka metronätet och de kollektiva 
resmöjligheterna som helhet. Metron kommer samtidigt att innebära en viktig förbättring av 
kollektivtrafikutbudet och skapa gynnsamma stadsutvecklingsmöjligher för samtliga stationer 
på sträckan (Ruter, 2011). Fornebubanans sträckning mellan Skøyen och Majorstuen är av 
särskilt stor betydelse för Oslos och regionens kollektivtrafik, då många tunga trafikströmmar 
är beroende av förbindelsen. I dagsläget saknas en bana med direktlänk mellan stationerna 
varpå mycket av denna trafik tvingas gå en omväg via Nationaltheatret som ligger strax väst 
om Oslo centrum (Ruter 2010).    

 

 

 

 

 

Figur 2: Översiktskarta över Fornebubanans sträckning mellan Fornebu i söder och Majorstuen i norr.
Bildkälla: Ruter & Norconsult, 2013. 
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2.2.2 Ny metrotunnel genom Oslo centrum 

Dagens centrumtunnel genom Oslo inrymmer samtliga metrolinjer och kapaciteten är i 
dagsläget fullt utnyttjad. Kapacitetsbegränsningen medför att varannan metro på 
Fornebubanan kommer att behöva vända på Majorstuen då det inte finns plats för den nya 
banan i centrumtunneln. Situationen kommer i det fallet att begränsa nyttan av Fornebubanan 
och ge upphov till omstigningar på Majorstuen. En långsiktig lösning på problemet är att 
uppföra en ny metrotunnel genom centrum. Lösningen öppnar i det fallet även upp för ny 
kapacitet i Oslo som kan användas för att möta den förväntade resenärsökningen i hela Oslos 
metrosystem (Ruter & Norconsult, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya centrumtunneln är planerad till att ligga norr om den nuvarande centrumtunneln och 
är avsedd att utföras som två delsträckor (se Figur 4). Den ena delsträckan går från 
Majorstuen till Stortinget, där den sedan kopplas på den ursprungliga centrumtunneln. Den 
andra delsträckan utgår från den ursprungliga centrumtunneln mellan Majorstuen och 
Stortinget och blir till en ny fortsättning mellan Stortinget och Tøyen. Genom denna saxning 
av metrotunnlarna som uppstår vid Stortinget fås två metrotunnlar som passerar vardera en av 
de två större och viktigaste knutpunkterna, Nationaltheatret respektive Jernbanetorget, längs 
dagens centrumtunnel. Vid saxningen används ett redan existerande vändspår i anslutning till 
Stortinget, varpå en tillbyggnad endast behöver göras närmst stationen medan resterande 
sträcka av vändspåret enbart uppgraderas. Bild på hur saxningen är tänkt att utformas syns i 
Figur 5 (Ruter & Norconsult, 2011). 

Figur 3: Översikskarta över dagens T-banesystem i Oslo med dagens
centrumtunnel och Fonebubanan inritade. Bildkälla: Ruter, 2013,
bearbetad av Helena Jönsson. 
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Figur 4: Översiktskarta ny centrumtunnel. Den nya centrumtunneln utförs som två
delsträckor norr om den befintliga centrumtunneln, och saxas samman med den befintliga
tunneln vi Stortinget. Bildkälla: Ruter & Norconsult, 2011.  

Figur 5: Detaljerad bild på saxning av ny och befintlig centrumtunnel vid Stortinget. De två
nya delsträckorna (blå respektive röd) kopplas på den befintliga tunneln genom att utnyttja ett
existerande vändspår som ligger som en snara kring dagens station. Bildkälla: Ruter &
Norconsult, 2011.  



 

  

10 

 

Figur 6: Översiktskartor över dagens Majorstuens knutpunkt. Bildkällor: T.v. Ruter & Norconsult,
2008. T.h. Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson.  

2.2.3 Majorstuen – en viktig knutpunkt 

Dagens situation 

Majorstuen som ligger i västra delen av Osloområdet är ett populärt bostads- och 
handelsområde med ett flertal stora transportlänkar som genomskär området. Majorstuens 
knutpunkt som ligger centralt placerat i området utgör en av Oslos största 
kollektivtrafikknutpunkter och området utmärks av en hög trafiktäthet av T-banor, 
spårvagnar, bussar, bilister, cyklister och gående.  Stationen har i dagsläget samtidigt en 
utformning som kraftigt begränsar förutsättningarna för smidiga byten då området är 
svåröverblickat och utspritt, har många barriärer och är trafikfarligt. Majorstuens knutpunkten 
är också slitet och nedgånget, både gällande utseende och den tekniska infrastrukturen. 
Situationen medger med andra ord att det finns stor potential för att förbättra en av Norges 
viktigaste bytespunkter (Ruter & Norconsult, 2008).    

Majorstuens knutpunkten är den näst största T-banestationen i Norge, sett utifrån antalet på- 
och avstigande, och utgör noden i vilken alla metrosystemen i västra Oslo sammanflätas. T-
banestations huvudingång och bytespunktens landmärke utgörs i dagsläget av Majorstuhuset 
som angörs från Kirkeveien och som dessutom är av kulturhistoriskt värde. Stationsområdet 
har även ingångar från Sørkedalsveien och Slemdalsveien. Ingångarna saknar i många fall 
anpassning till alla brukargrupper samt att de alternativa ingångarna är anonyma och 
svårfunna för dem som inte har lokalkännedom. Stationsområdet omges dessutom av starka 
barriärer och en stor del av resenärerna tvingas att korsa den starkt trafikerade Kirkeveien för 
att ta sig till huvudingången. Kort gröntid och nivåskillnader i gångytan försvårar dessutom 
överfarten ytterliggare (Ruter & Norconsult, 2008).  
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Majorstuens nuvarande kollektivtrafiksystem 

Dagens busstrafik vid Majorstuen utgörs av sex olika linjer, varav fyra utgår från Majorstuen. 
Resterande linjer, linje 20 och 28, har Majorstuen endast som mellanhållplats (se Figur 7). 
Totalt görs 38 bussavgångar i timmen i rusningstid och busshållplatserna är i huvudsak 
orienterade kring stationsområdet i ansluting tilll stationens entréer (se Figur 7 och Tabell 1). 
Generellt gäller att bussarna som fortsätter vidare efter Majorstuen har hållplatserna 
lokaliserade längs de större bilvägarna, Sørkedalsveien och Kirkeveien, medan bussarna som 
har stationen som ändhållplats är lokaliserade till den mindre trafikerade Valkyriegata. 
Avgångsfrekvensen varierar mellan linjerna men det är i dagsläget en relativt jämn fördelning 
av busstrafiken längs stora vägen och mängden bussar som stannar på Valkyriegata (Ruter, 
2013). 

 

 

 

Tabell 1: Översikt över busslinjerna och antalet bussavgångar som görs från Majorstuens knutpunkt 
varje timme. Källa: Ruter, 2013. 

Buss Nr  Avgångsfrekvens 
i rusningstid 

Avgångar per timme 
i rusningstid 

20 Skøyen – Galgeberg 5 min 12 st 

22 Ellingsrudåse – Majorstuen 15 min 4 st 

25 Lørenskog stasjon – Majorstuen 15 min 4 st 

28 Fornebu – Helsfyr 10 min 6 st 

45 Voksen skog – Majorstuen 15 min 4 st 

46 Ullerntoppen – Majorstuen 7,5 min 8 st 
 

Summa avgångar: 38 st /timme 

Figur 7: Schematiskt skiss över busslinjerna som passerar Majorstuens knutpunkt samt karta över T-
banan, spårvagnshållplatsen och busshållplatsernas lokalisering kring stationsområdet. Bildkälla:
Ruter, 2013, bearbetade av Helena Jönsson. 
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Spårvagnstrafiken vid stationen har sin hållplats lokaliserad vid Kirkeveien framför 
Majorstuhuset. Hållplatsen är placerad mitt i vägbanan och i anslutning till övergångstället 
framför huvudentrèn (se karta i Figur 7).  Totalt görs 12 spårvagnsavgångar i timmen i 
rusningstid, där samtliga linjer utgår från Majorstuen. Spårvagnslinje 11 byter nummer vid 
Majorstuen och fortsätter vidare som linje 12, medan spårvagnslinje 19 vänder vid Majorstuen 
genom att utnyttja Bogstadveien som vändslinga (se Figur 8 och Tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Översikt över spårvagnslinjerna och antalet spårvagnsavgångar som görs från  
Majorstuens knutpunkt varje timme. Källa: Ruter, 2013. 

Spårvagns Nr      Avgångsfrekvens  
    i rusningstid 

      Avgångar per timme 
      i rusningstid 

11/12* Majorstuen – Kjelsås 10 min 6 st 

19 Majorstuen – Ljabru 10 min 6 st 

 

Summa avgångar: 12 st /timme 

* Byter linjenummer/vänder vid Majorstuen.  

 

T-banan som är lokaliserad bakom Majorstuhuset utgör i dagsläget bytespunktens centrum. 
Bilvägarna Sørkedalsveien/Bogstadveien, Kirkeveien och Valkyriegata avgränsar T-
banestationen till en egen halvö vilken nås med buss eller övergångsställena som finns 
utspridda kring stationen. Majorstuen utgör mellanstation för samtliga T-banelinjer, vilket 
innebär en trafik av 24 avgångar i timmen i rusningstid (se Figur 9 och Tabell 3). 

Figur 8: Spårvagnstrafikens linjedragning vid Majorstuen, samt schematisk skiss över
spårvagnslinjerna som passerar Majorstuens knutpunkt med hållplats vid Kirkeveien. Blå linje =
spårvagn, Orange linje = T-bana. Bildkällor: T.v. Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson.
T.h. Ruter, 2013. 
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Tabell 3: Översikt över T-banelinjerna och antalet T-baneavgångar som görs från  
Majorstuens knutpunkt varje timme. Källa: Ruter, 2013. 

T-bana Nr        Avgångsfrekvens  
      i rusningstid 

    Avgångar per timme  
    i rusningstid 

1 Frognerseteren – Helsfyr 15 min 4 st 

2 Gjønnes – Ellingsrudåsen 15 min 4 st 

3 Storo – Mortensrud 15 min 4 st 

4 Ringen – Bergkrystallen 15 min 4 st 

5 Østerås – Vestli 15 min 4 st 

6 Sognsvann – Ringen 15 min 4 st 

Summa avgångar: 24 st /timme

 

Majorstukorsningen 

Båda de stora korsningarna Kirkeveien/Bogstadveien och Kirkeveien/Valkyriegata som ligger 
i anslutning till Majorstuens knutpunkt, framför Majorstuhuset, (se Figur 10) är i dagsläget 
signalreglerade. En korsning signalregleras vanligen för att förbättra trafiksäkerheten, genom 
att framförallt korsande trafikanter separeras från varandra. Det är dock inte alltid att de 
svängande fordonen separeras från de oskyddade trafikanter som befinner sig på 
övergångsstället på infartsvägen. En annan nackdel med signalreglering är att fotgängare och 
cyklister har svårt att förstå hur signalsystemet fungera samtidigt som de ofta inte följer 
signalen strikt. Fotgängare upplever även att väntetiden vid ett signalreglerat övergångställe 
ofta är för lång (Hydén, 2010).  

Figur 9: Majorstuen T-banestations lokalisering i Oslos metro-nät respektive i bytespunkten.
Bildkällor: T.v. Ruter, 2013. T.h. Norconsult, 2013. Bilderna är bearbetade av Helena Jönsson 
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Säkerhetseffekten av en signalreglering beror sammantaget på korsningens geometriska 
utformning i kombination med detaljutformningen och tidssättningen. En säkerhetsfaktor som 
dock är svår att påverka med utformningen är fenomenet att människan gärna litar så mycket 
på signalsystemet att trafikanternas möjlighet att reagera snabbt och korrekt vid en oväntad 
situation kraftigt försämras. I de fall någon trafikant frångår systemet genom att gå eller köra 
mot rött är därmed risken stor att en olycka uppstår (Hydén, 2010).  

Olycksstatistiken för de fem senaste registrerade åren (2007-2011) uppvisar 19 inträffade 
olyckor i Majorstukorsningen, varav samtliga är registrerade som lättare skador (se Figur 11). 
Olyckorna inträffade under goda sikt- och väderförhållande och uppstod i samband med 
konflikterande trafikströmmar. En tydlig trend visar att olyckorna övervägande har inträffat 
mellan motorfordon och fotgängare i samband med överfart. Olyckorna inträffar i det fallet 
vanligvis i samband med vänstersväng eller som en orsak av att fotgängaren har gått mott rött 
eller korsat vägen vid sidan om markerad överfart. De fem cykelolyckorna som finns 
registrerade har uppstått i samband att cyklisten har blivit trängd av en annan trafikant eller 
fått sin färdväg korsad av ett vänstersvängande motorfordon. De två olyckorna mellan 
motorfordon som finns registrerade uppstod i samband med utryckning, polis respektive 
ambulans, vilket skapade en oväntad trafiksituation som till synes föranledde olyckan (Statens 
vegvesen, 2013).  

För korsningarna i anslutning till Valkyriens plass strax söder korsningen om 
Majorstukorsningen finns 6 olyckor registrerade under den angivna registreringsperioden (se 
Figur 10 och 11). Olyckorna har i det fallet vanligtvis inträffat på grund av att högerreglen i 
korsningarna har ignorerats (Statens vegvesen, 2013).  

Figur 10: Majorstukorsningen, med korsningen Kirkeveien/
Bogstadveien till vänster och Kirkeveien/Valkyriegata till höger.
Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 
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En station i förändring 

Betydelsen och omfattningen av Majorstuens knutpunkt medför höga krav på både 
utformning och kapacitet för att trafikflödet ska fungera störningsfritt. En viktig förutsättning 
för att det ska vara möjligt att koppla Fornebubanan till den nya metrotunneln genom centrum 
med Majorstuen som förbindelsepunkt är därmed att Majorstuen T-banestation byggs om till 
en underjordisk, kapacitetsstark stationslösning i två nivåer. Utan denna ombyggnad kommer 
Majorstuens knutpunkt att utgöra en flaskhals i metrosystemet efter införandet av 
Fornebubanan. En sänkning av T-banan har fördelen att en stor barriär försvinner i området 
och frigör areal som möjliggör potential för en omfattande förändring av stadsrummet. Det 
möjliggör även en sänkning av bytespunktens område då dagens tunnelmynning under 
Majorstuhuset försvinner (Ruter & Norconsult, 2008). 

Den viktigaste åtgärden i samband med stationsombygganden är att förbättra bytespunktens 
tillgänglighet genom att låta T-banestationen förena Kirkeveiens båda sidor och möjliggöra 
korta, barriärfria gångavstånd mellan T-bana, spårvagn och buss. Genom att flytta 
bytespunktens tyngpunkt sydöst och över Kirkeveien är tanken att torget Valkyrie plass i 
söder på ett mer naturligt sätt ska bindas samman med stationsområdet samtidigt som 
bytespunkten ges en bättre inpassning i bebyggelsestrukturen. Intentionen att reducera 
konflikten mellan gående och bilister vid Kirkeveien är förutom från en tillgänglighetsaspekt 
även av väsentlig betydelse för att förbättra säkerheten i området. Andra viktiga 
utgångspunkter för ombyggnaden, förutom att skapa god tillgänglighet, är att bytespunkten 

Figur 11: Olycksfördelningen i Majorstukorsningen och vid korsningarna i
anslutning till Valkyrien plass strax söder om Majorstukorsningen. Grön punkt =
lättare skada, gul punkt = allvarlig skada. Källa: Statens vegvesen, 2013. 
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utformas som ljus och modern med givna inslag av universell utformning och med en 
planlösning som gör det enkelt för resenärerna att orientera sig inom bytespunktens område. 
En mer modern och attraktiv bytespunkt fungerar i det fallet även som en stadsmässig 
uppgradering av hela stadsområdet (Ruter & Norconsult, 2008). 

Den bytespunktsutformning som eftersträvas är en överblickbar och lättanvänd miljö som i så 
stor utsträckning som möjligt kan användas av alla. Det bör finnas tydliga och centralt 
belägna entréer med anslutningar på båda sidor om Kirkeveien samt en naturlig 
gångförbindelse mellan vägens två sidor. Det är samtidigt önskvärt att behålla Majorstuhuset 
som huvudentré då det förväntas fortsätta vara största ankomstpunkt samtidigt som 
byggnaden är en viktig symbol för bytespunkten. Vidare eftersträvas det att nödvändiga 
hjälpfunktioner som ledstråk och taktila plattor på ett naturligt sätt inpassas som en del i 
miljön. Det ska också finnas en god transparens mellan stationens olika nivåplan och i de fall 
det är möjligt ska dagsljus användas för att skapa en ljus och positiv känsla under marknivå, 
exempelvis genom ljusinsläpp via hisschakt. Konstgjort ljus kan i det fallet istället användas 
mer i syfte av att ge stationen en speciell karaktär. Då ljusstyrkan i ett rum hänger starkt 
samman med hur mycket ljus som reflekteras av de omgivande ytorna, bör ljusa ytor 
eftersträvas i stationen då de medför en låg ljusanvändning (Ruter & Norconsult, 2008). 

2.3 Universell utformning 

2.3.1 Bakgrundsidé 

Tankesättet om en barriärfri miljö är ett relativt nytt koncept som först i mitten av 1900-talet 
kom på tal på allvar som en effekt av ökad medvetenhet om människors med 
funktionsnedsättning och deras svårighet med anpassning till samhället. Barriär innebär i det 
fallet situationer i samhället som utgör hinder eller försvårar för funktionsnedsatta och äldre 
att ta del av samhället. Problemet med barriärer som tidigare hade tillskrivits de 
funktionsnedsatta kom genom det nya synsättet att flyttas över till samhället som ansvarigt för 
att inte erbjuda rätt support till de som behöver det. Konceptet med barriärfri miljö innebar 
dock samtidigt att det skapades ett helt separat system tillpassat för de som inte passade in i 
det vanliga systemet. De funktionsnedsattas beroende av det separata systemet är något som 
än idag gör att de funktionsnedsatta till viss del förlorar sin självständighet samt att de ges 
oönskad uppmärksamhet vid användning av det separata systemet (Kawauchi, 2010). 

Universell utformning kan sägas ha ursprung i konceptet med barriärfri miljö, dock med 
skillnaden att universell utformning är mer heltäckande och är tänkt för alla istället för enbart 
funktionsnedsatta. Grunden till perspektivet lades då man började ifrågasätta huruvida den 
existerande miljön verkligen är enkel att använda, varpå man började utreda hur väl den 
faktiskt matchar människans behov. I det fallet kom det grundläggande behovet i fokus, 
snarare än att man stirrade sig blind på specifika funktionsbegränsningar (Kawauchi, 2010). 

Den grundläggande tanken med universell utformning är att även människor utan 
funktionsnedsättning kan gynnas av en barriärfri miljö, exempelvis människor med barnvagn, 
cykel eller skateboard. Universell utformning används i det fallet för att göra specialiserade 
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funktioner mer allmänna och på ett bättre sätt integrera dem i miljön. Syftet är att 
funktionsnedsatta ska kunna röra sig på samma villkor i samhället som övriga medborgare 
utan att särskiljas och pekas ut, samtidigt som miljön blir enklare att använda för alla 
(Kawauchi, 2010).  

2.3.2 Innebörd och funktion 

Universell utformning betecknar en utformningsart där miljön utformas på ett sådant sätt att 
den får största möjliga nytta sett över alla människor som använder utformningen. Man 
eftersträvar i det fallet en utformning som inte enbart är tillpassad för specifika 
användargrupper utan som kan anses vara till fördel för alla användare och kan användas av 
så många som möjligt. Universell utformning förenar i det fallet två olika utformningsnivåer; 
användarmedveten design med fokus på allmän tillpassning samt specialutformad design med 
fokus på att reducera individuella svårigheter (CEUD, 2013). 

Genom universell utformning eftersträvas en miljö som kan beträdas, användas och förstås 
(CEUD, 2013): 

 I största möjliga omfattning, 

 På mest individuella och naturliga sätt som möjligt, 

 I den största möjliga bredd av situationer, 

 Utan behov av anpassning, speciallösningar eller användning av assistansanordningar. 

Det är omöjligt att finna en lösning som uppfyller alla människors behov. Miljön kan dock 
erbjuda många varianter på användning och vara anpassningsbar så att människan själv kan 
välja sin användning. Många av produkterna som finns i miljön idag har nämligen en 
utformning som endast är tillpassade för ett begränsat antal behov (Kawauchi, 2010). Syftet 
med universell utformning är alltså inte att finna en lösning som ska passa alla, utan snarare 
att finna lösningar som inkluderar mer än enskilda funktioner. En hög användbarhet skapas i 
det fallet genom att inkludera så många användarfunktioner som möjligt i utformningen, utan 
att för den skull äventyra produktens fullständighet eller kvalitet (CEUD, 2013).  

Perspektivet med universell utformning främjar att lösningsalternativ studeras från ett 
översiktligt perspektiv och att det har utgångspunkt i att det ska passa hela folkmassan snarare 
än att individuella behov blir den styrande faktorn för utformningen. I de fall det finns olika 
lösningsalternativ bör det alternativ väljas som inkluderar flest användarfunktioner för att 
skapa största möjliga nytta med utformningen (CEUD, 2013).  
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2.3.3 Utformningsprinciper och mål 

Universell utformning utgår ifrån 7 huvudprinciper som ska fungera vägledande för utformare 
i deras strävan att uppnå mer användbara miljöer (CEUD, 2013). 

1.  Rättvis användning; det vill säga att utformningen ska vara användbar och tilltalande 
för människor oberoendes av deras funktionsförmåga. Riktlinjer är i det fallet att 
utformningen (CEUD, 2013):  

 Erbjuder samma typ av användning till alla användare, 

 Motverkar segregering och stämpling av användare, 

 Sörjer för jämställd avskildhet, beskydd och säkerhet, samt 

 Är tilltalande för alla användare. 
 

2. Flexibel användning; det vill säga att utformningen ska sammanjämka ett brett utbud 
av individuella preferenser och förmågor. Riktlinjer är i det fallet att utformningen 
(CEUD, 2013): 

 Erbjuder valmöjlighet gällande användningsmetod, 

 Kan användas av både vänster- och högerhänta, 

 Underlättar för det individuella valet, samt 

 Är anpassningsbar efter det tempo användaren föredrar. 
 

3. Enkel och instinktiv användning, det vill säga att utformningen ska vara enkel att 
förstå oberoendes av användarens erfarenhet, kunskaper, språkkunskaper och den 
aktuella koncentrationsnivån. Riktlinjer är i det fallet att utformningen (CEUD, 2013): 

 Är utan onödig komplexitet, 

 Överensstämmer med användarens förväntningar och uppfattning, 

 Inrymmer ett brett utbud av läs-och språkkunskaper, 

 Har ordnad information i enlighet med sin betydelse, samt 

 Effektivt ger respons både under och efter att en aktivitet har slutförts. 
 

4. Märkbar information, vilket innebär att utformningen på ett effektivt sätt ska 
kommunicera nödvändig information till användaren, oberoende av 
omgivningsförhållanden eller användarens sinnesförmågor. Riktlinjer är i det fallet att 
utformningen (CEUD, 2013): 

 Använder olika illustrationssätt (bilder, verbalt, taktilt) för mångsidig presentation 
av väsentlig information,  

 Skapar tillräcklig kontrast mellan väsentlig information och omgivningen, 

 Maximerar läsbarheten hos viktig information, 

 Skiljer element åt på ett sätt som kan beskrivas, och därmed gör det enkelt att ge 
instruktioner och direktiv, samt 

 Integrerar teknik och anordningar som används av människor med begränsade 
sinnesförmågor i miljön så att de kan fungera tillsammans med miljön. 
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5. Tolerans mot fel, vilket betyder att utformningen ska minimerar risker och negativa 
konsekvenser från oavsiktliga händelser. Riktlinjer är i det fallet att utformningen 
(CEUD, 2013): 

 Har element arrangerade på ett sådant sätt att de minimerar risker och 
misstag, det vill säga att de mest använda elementen ska vara mest 
lättillgängliga medan riskelement undviks eller skyddas,    

 Varnar för risker eller misstag, 

 Erbjuder funktioner som är säkra mot felanvändning, samt 

 Motverkar omedvetna handlingar i uppgifter som kräver vaksamhet. 
 

6. Liten fysisk uppoffring, det vill säga att utformning ska kunna användas effektivt och 
bekvämt, med en minimal ansträngning. Riktlinjer är i det fallet att utformningen 
(CEUD, 2013): 

 Tillåter användaren att bibehålla en neutral kroppsposition, 

 Är utformad för en rimlig användarkapacitet, 

 Minimerar antalet repetitiva handlingar, samt 

 Minimerar varaktig fysisk ansträngning. 
 

7. Väl avpassad storlek och utrymme, det vill säga att utformningen har storlek och 
utrymme så att den kan närmas, nås och användas oberoende av användarens 
kroppsstorlek, position och rörlighet. Riktlinjer är i det fallet att utformningen (CEUD, 
2013): 

 Erbjuder en tydlig siktlinje till viktiga element för alla sittande och stående 
användare, 

 Har komponenter som kan nås bekvämt av alla sittande och stående 
användare. 

 Är utformad för varierande hand- och greppstorlek, samt 

 Erbjuder tillräckligt utrymme för användning av assistansanordning eller 
personlig assistans. 

Målet med universell utformning är sammanfattningsvis en utformning i vilken man erbjuder 
(Steinfeld & Maisel, 2012): 

 Kroppsanpassning; en mängd olika kroppsstorlekar och förmågor tillmötesgås och 
beaktas.  

 Komfort; efterfrågat behov kan tillgodoses inom ramarna av kroppens begränsningar.  

 Medvetenhet; viktig användarinformation finns lättillgängligt.  

 Förståelse; användningen är tydlig och uppenbar och sker intuitivt.   

 Välmående; god hälsa främjas samt att skador och sjukdomsspridning förebyggs.    

 Social integration; alla sociala grupper behandlas med värdighet och respekt. 

 Personalisering; erbjuder möjligheter för egenval och anpassning efter individuella 
preferenser. 
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 Kulturell lämplighet; respekterar och förstärker kulturella värden samt tar hänsyn till 
det sociala och miljöbetingade sammanhanget.   

Grundtanken med universell utformning är inte att skapa något speciellt och 
uppseendeväckande, utan att integrera de funktionsnedsattas behov i den generella 
utformningen på ett bra sätt. Karaktäristiskt för konceptet är att anpassningarna i princip är 
osynliga och endast noterbara om någon tittar riktigt noggrannt. Universell utformning kan i 
det fallet sägas utgör mer en princip och ett val att inkludera så många behov som möjlig än 
faktiska lösningar. Den universella utformningen utgör normalförhållandet som alla borde 
kunna erbjudas (Kawauchi, 2010).  

2.3.4 Universell utformnings användarmöjligheter 

Problemet med barriärer i miljön beror inte på bristande individuella förmågor utan på att den 
existerande miljön inte möter alla människans behov på ett tillfredsställande sätt. En tydlig 
trend i dagens samhälle är att vi först skapar barriärer i miljön, exempelvis trappor, för att 
sedan behöva överbrygga dessa med kompletterande speciallösningar då barriärerna är alltför 
stora för vissa att övervinna. Det har i det fallet varit enklare att behandla vissa människor 
annorlunda än att lägga mycket energi på att utveckla och förändra hela systemet. Genom 
speciallösningar löser man dock inte grundproblemet och den direkta orsaken till att 
olägenheten ens först uppkommer, med risk för att det enbart skapas nya barriärer (Kawauchi, 
2010).  

Barriärerna som vi har skapat i miljön är alltid barriärer, oavsett om storleken på en barriär 
varierar från person till person och dessutom är beroende av situationen. Vi kommer alla att 
bli gamla en dag och även en person utan någon specifik funktionsnedsättning kan ha stora 
problem med att gå i exempelvis en trappa på grund av graviditet, tung packning eller 
liknande. I många fall kan dock personer utan specifik funktionsedsättning acceptera barriären 
och anpassar sig efter situationen, men barriären utgör fortfarande en stor ansträngning. 
Genom att redan från grunden utforma miljön till att inte innehålla några hinder försvinner 
hela problemet med att på ett fullgott sätt behöva överbrygga barriärer, samtidigt som miljön 
blir mer flexibel. Universell utformning är med andra ord ett tankesätt som utmanar och 
ifrågasätter betraktelsesättet att funktionsnedsatta är beroende och hjälplösa, då ett handikapp 
även kan ses som ett resultat av den miljö vi skapar (Kawauchi, 2010). 

 

 

Figur 12: Det som av vissa upplevs som en mindre ansträngning
kan av andra upplevas som att bestiga ett helt berg. Här en bild
på en trappa i en station i Lissabon som illustrerar just detta.  

Bildkälla: Nils Helleland, 2010. 
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Genom att fokusera på användargruppen som helhet, vilket man gör vid universell 
utformning, kan flera varianter av en och samma funktion undvikas. Separata lösningar är 
både kostsamma samtidigt som de begränsar nyttan av vilka som kan använda dem. Genom 
att tillämpa universell utformning istället för att tänka i banor av särskilda lösningar gör man 
inte heller längre en tydlig uppdelning mellan personer med och utan funktionsnedsättning 
utan alla har möjlighet att dela samma upplevelse av miljön (Kawauchi, 2010).  

Förmågan att kunna delta i samhället är för majoriteten en självklarhet och det tas i många fall 
förgivet. Den allmänna uppfattningen i samhället idag har därför blivit att människor utan 
funktionsnedsättning definierar huvudgruppen medan de med funktionsnesättning utgör de 
onormala och de som behöver särskild hantering. Behovet av särskilda lösningar gör att de 
funktionsnedsatta utesluts från den ordinarie miljön och fråntas möjligheten att vara en del av 
gemenskapen. I många fall är dessutom speciallösnigarna tydlig utmärkta med symbol för att 
synliggöras för användaren, med följden att de som inte tillhör den avsedda gruppen känner 
att de saknar rätt att använda den. Problemet med funktionsnedsättning och åldrande är 
egentligen i grund och botten ett naturlig och mänskligt fenomen och genom användning av 
universell utformning blir funktionsbegränsningarna istället till en allmän angelägenhet och 
något som berör alla. Förhoppningen är att det ska medföra att den speciella etiketten på 
funktionsnedsatta ska försvinna och att de istället blir en naturligt integrerad del i samhället 
(Kawauchi, 2010).  

2.4 Allmänna planeringsprinciper för kollektivtrafik 

2.4.1 Kollektivtrafiken som transportsystem 

Vid trafikplanering är systemsyn ett användbart synsätt, då det belyser de för trafiksystemet 
betydelsefulla faktorerna och de beroenden som finns dem emellan. Trafiksystemet är i sig 
komplext och uppbyggt av många komponenter som i olika grad samverkar, samtidigt som 
det står under ständig påverkan av människans behov och värderingar och yttre 
omvärldsfaktorer. I det fallet är den sammanvägda förbättringen av större vikt vid 
trafikplanering snarare än optimering av enskilda parameterar (Bjerkemo, 2010). 

Kollektivtrafiken bör sörja för att i största möjliga mån erbjuda högkvalitativ kollektivtrafik 
till så stor del av stadens invånare som möjligt, dock är det i många fall samhällsekonomiskt 
orealistiskt att kunna uppnå bilens höga täckningsgrad (SKL & Trafikverket, 2012). En gles 
och utspridd samhällsstruktur är exempelvis svår att försörja med kollektivtrafik som har 
rimliga hållplatsavstånd och samtidigt har snabba och gena rutter (Ericsson & Ahlström, 
2010). En viktig grundläggande princip för att uppnå en kollektivtrafik vars tillgänglighet 
tillfredsställer det resbehov som lokaliseringsstrukturen skapar är att eftersträva en 
linjestruktur som är så enkel och lättbegriplig som möjligt och samtidigt förstärker ett 
naturligt rörelsemönster. Det kan i det fallet vara fördelaktigt att välja en linjedragning som 
följer den huvudsakliga färdriktningen sett mot fågelvägen för att ge resenären intrycket av en 
rationell resväg (Bjerkemo, 2011).  
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För att uppnå god användbarhet och samhällsekonomiska fördelar av kollektivtrafiken är 
nätverksbildande kollektivtrafikstråk av väsentlig betydelse. Kollektivtrafiken bör i det fallet 
utvecklas i samspel med lokaliseringen av bebyggelse och aktiviteter samt den 
förflyttningsstruktur som finns i staden och samhället. En god samverkan med gång- och 
cykeltrafik, och i vissa fall även pendlarparkering eller bilpool, är också viktiga komplement 
för att kunna uppnå en fungerande kollektivtrafik. Det är dock viktigt att tydligt identifiera 
kollektivtrafikens roll i det totala förflyttningsnätet för att inte i onödan konkurrera med gång- 
och cykeltrafiken (Bjerkemo, 2011).  

Kollektivtrafiken ska vara enkel att både förstå och använda för resenärerna och behöver 
därför en stor överblickbarhet och en synlig struktur i samhället (SKL & Trafikverket, 2012). 
Genom att samla fler linjer i stråk får kollektivtrafiken en tydlig identitet, överskådlighet och 
orienterbarhet samtidigt som det medför en hög kvalitet på bytespunkter, hållplatser, 
information och stadsmiljön. Framkomlighets- och säkerhetsåtgärder i samband med 
kollektivtrafiken ges även en hög kvalitet. En tydlig stråkstruktur med en stark identitet kan 
också skapa gynnsamma förutsättningar för staden genom att öka intresset hos investerare 
som ser stråket som ett attraktivt och stabilt element i stadsutvecklingen (Bjerkemo, 2011). 

Vid kollektivtrafikplanering är det viktigt att arbeta med hela gaturummets kvalitet, genom att 
inkludera både hållplatser och angränsande kvarter i planeringen. Erfarenheter utomlands 
visar att detta samhällstänk ger positiva effekter på resande, trafiksäkerhet och stadsmiljö 
samtidigt som det skapar en positiv image av kollektivtrafiken. Ett bussystem har i det fallet 
många fördelar gentemot spårvagn genom att det lättare kan passas in i den fysiska och 
visuella miljön, lättare kan samspela med andra trafiknät samt att det på ett enklare sätt kan 
tillfredsställa rörelsebehovet i staden. Det är även enklare att integrera en busshållplats i 
stadsmiljön på ett bra sätt då den har ett mindre utrymmesbehov. Fördelen med spårvagn är 
dock att det betraktas som ett mer långsiktigt stabilt transportsystem (Bjerkemo, 2011).  

En väl utvecklad kollektivtrafik innebär fördelar både för samhället och individen, i form av 
ekonomisk utveckling, minskad miljöpåverkan, tillgängligare och bättre utnyttjad 
samhällsservice, ökad social sammanhållning, bättre och effektivare ytanvändning samt ökad 
rörlighet och frihet för medborgaren. Det är därför av stor vikt att kollektivtrafiken utvecklas 
till en synbar del i och ges visuellt intryck i stadsmiljön, samt att ett bra förtroende och 
varumärke skapas som en effekt av en välskött och välfungerande kollektivtrafik (Bjerkemo, 
2011).    

Grunden för en bra kollektivtrafik är ett effektivt, snabbt, attraktivt och strukturerat system 
som är enkelt att färdas med. Samtidigt måste systemet vara både säkert och tryggt. Rätt 
använt kan kollektivtrafiken göra att resan blir mer än en tidsåtgång och istället ger upphov 
till användbar tid och en bekvämare vardag. Genom att utnyttja styrkor hos kollektivtrafiken 
som ett frekvent och förutsägbart resande öppnas möjligheter för medborgarna att resa 
bekymmerslöst, bekvämt och tryggt vars fördelar kan konkurrera med bilens (SKL & 
Trafikverket, 2012). 
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Resenärens val att åka kollektivt styrs av ett antal standardfaktorer som turtäthet, restid, 
avstånd till hållplats, servicemöjligheter ombord och på terminal, kvalitet och komfort samt 
priset. De olika faktorernas inverkan på valet varierar dock beroendes på det aktuella 
sammanhanget, där resans syfte, hur ofta man reser och eventuell funktionsnedsättning ofta 
spelar in på valet (Bjerkemo & Serder, 2011). Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot 
bilen hänger också starkt samman med graden av serviceutbud. En hög konkurrenskraft 
förutsätter nämligen stora insatser och ett bra utbud (SKL & Trafikverket, 2012). Allt 
eftersom kollektivtrafikens standard förbättras kommer dock även resenärernas krav på den 
att öka gällande tillgänglighet och samordning, komfort i form av väntutrymmen och vilo- 
och arbetsplatser, informationstillgång vid förseningar etcetera (Bjerkemo & Serder, 2011).    

Restiden, det vill säga den tid det tar för att resa från ett mål till ett annat, är den mest 
betydande faktorn för färdmedelsvalet och hur resenären ser på resan. Resenärens värdering 
av restiden styrs till stor del av personens upplevelse av hur väl den kan använda sin restid, 
där aktivt resande med god tidsanvändning värderas högre än i de fall restiden används mer 
passivt. Vanligvis används restiden för avkoppling av olika slag, det vill säga den används 
aktivt och har ett syfte för resenären. Hur väl restiden accepteras påverkas även av den 
faktiska situationen, där faktorer som avstånd och trafiksituation spelar in (Bjerkemo, 2011). 

Förutom restid värderas även turtätheten högt, då en god turtäthet underlättar anpassning till 
människors aktivitetsmönster och resebehov. Ett sätt att skapa ökad turtäthet är att samla olika 
linjer i gemensamma linjestråk vid viktiga aktivitetspunkter i samhället och sedan förgrena 
linjenätet i ytterområdena som behöver högre yttäckning. Den typen av systemuppbyggnad 
medför även andra fördelar som en god stads- och hållplatsmiljö, enklare informationssystem 
samt gynnsamma förhållanden för framkomlighetsåtgärder längs stråken (Bjerkemo, 2011). 

En vikig del i all trafikplanering är att ta hänsyn till hela resan, där förflyttningen studeras ur 
resenärens perspektiv. Detta är särskilt viktigt vid planering av kollektivtrafik, då 
kollektivtrafiken berör många delaspekter av en resa. På senare år har det blivit en ökad insikt 
om framförallt hållplatsens/bytespunktens funktion, tillgänlighet, trygghet, upplevelse, 
samverkan med andra trafikslag samt lokalisering och integrering i stadsmiljön (Bjerkemo, 
2011). Bytespunkterna ska i det fallet inte ses som ändpunkter utan som ett mellansteg i en 
resa som fortsätter. Ett alltför begränsat synsätt leder till att kollektivtrafikens egentliga 
huvudfokus, tillgodose resenärens förflyttningsbehov och kvalitetskrav, kommer i skymundan 
av kollektivtrafiken som fordonssystem (Bjerkemo & Serder, 2011). Framförallt är det viktigt 
att inse att det i de flesta fall inte är transporten i sig som är målet med resan, utan att resan 
endast är ett medel för resenären att kunna nå det egentliga målet (Ericsson & Ahlström, 
2010). 
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2.4.2 Bytespunkten som en del i en längre resa 

För att en resa från dörr till dörr ska kunna göras enbart med gång- cykel- och kollektivtrafik 
krävs i många fall en stor flexibilitet i kollektivtrafiksystemet med smidiga färdmedelsbyten. 
Bytespunkterna i kollektivtrafiksystemet utformas ofta till att ha nyckelrollen av att skapa 
smidiga byten och samordning av trafikslag, varpå de utgör viktiga knutpunkter i 
kollektivtrafiksystemet (SKL & Trafikverket, 2012). Stationsanläggningar och hållplatser 
utgör även viktiga försäljningsattribut för kollektivtrafiken, varpå standarden och kvaliteten 
på dessa har stor påverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs. Förutom att 
bytespunkterna utgöra viktiga entréer till kollektivtrafiken utgör de samtidigt accessportar till 
de mål och aktiviteter i samhället som är upphov till resorna. Kraven är därmed höga att hela 
kedjan med förflyttning till och från entrén samt bytet som uppstår däremellan fungerar för att 
reskedjan inte ska förlora sin mening (Bjerkemo & Serder, 2011). 

En bytespunkt kan enkelt definieras som en nod i trafiknätet i vilken byte av färdsätt kan ske. 
Definitionen inkluderar i det fallet alla olika typer av byten, från att gå eller cykla till ett 
kollektivt färdmedel till byten mellan olika hierarkier av kollektivtrafikförbindelser. Den 
typiska lokaliseringsstrategin för en bytespunkt i kollektivtrafiksystemet är att platsen ligger 
nära större och korsande naturliga gång- och cykelstråk, har linjer med hög turtäthet samt att 
det finns olika näthierarkier och färdmedel som strålar samman (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Bytespunktens funktion och standard är av olika betydelse för olika resenärsgrupper. 
Informationsbehovet varierar exempelvis beroendes på om man är sällan- eller vaneresenär 
medan unga och friskas krav på effektivitet och bytestid ser annorlunda ut än för äldre och 
funktionshindrade. Skillnaden på om resenären har mycket bagage eller inte är också något 
som visar sig i vilka funktioner som efterfrågas (Bjerkemo & Serder, 2011). Behovet av 
välutvecklade bytespunkter är dock särskilt angeläget i de fall det förustätts förekomma en 
stor mängd olika byten, både mellan olika hierarkiska nivåer inom kollektivtrafiken och med 
andra trafikslag som gång-, cykel- och biltrafik (Bjerkemo, 2011). 

Det primära kravet hos en bytespunkt är att säkerställa och underlätta byten mellan olika 
färdmedel. En öppen layout ger i det fallet en god överblickbarhet och orientering för 
resenärerna (Bjerkemo & Serder, 2011). Kvaliteten på bytespunkten är av stor betydelse för 
kollektivtrafikens attraktivitet, då skillnaden mellan en bra och en dålig lösning ger betydande 
påverkan på komfort, restid och orienterbarhet. Högkvalitativa bytespunkter bör därför 
eftersträvas i hela kollektivtrafiksystemet (SKL & Trafikverket, 2012).   

Bytespunkter bör som sagt primärt utformas så att de ger en bekväm omstigning mellan olika 
färdmedel, men kan samtidigt också utvecklas till service- och mötesplatser och därmed få en 
mer central roll i samhället (SKL & Trafikverket, 2012). Genom samlokalisering av 
bytespunkt och andra aktiviteter kan flera moment i en resenärs reskedja sammanfalla varpå 
den totala resan kan upplevas vara mer effektiv. Kommersiell service i anslutning till 
bytespunkten kan dock samtidigt generera ett ökat parkeringsbehov som i första hand inte har 
att göra med bytespunktens resandefunktion (Bjerkemo & Serder, 2011).  
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Bytestiden är den tiden det tar att byta mellan två färdmedel och utgör summan av väntetid 
och eventuell gångtid. Även om bytestiden är kort utgör ett fordonsbyte alltid en uppoffring 
för resenären, då personen måste hålla reda på när och hur bytet ska ske och ta sig ur och in i 
olika fordon (SKL & Trafikverket, 2012). Bytespunkten kan därav ses som den svagaste 
länken i kollektivtrafikresan eftersom den alltid innefattar någon grad av obekvämlighet eller 
osäkerhet. Osäkerheten kan gälla saker som tidpunkter och eventuella förseningar, var 
anslutande fordon finns och om det finns någon på plats att fråga om hjälp (Bjerkemo & 
Serder, 2011).  

Det går aldrig helt att frångå att någon sorts korttidsväntan alltid behövs vid ett fordonsbyte, 
då resenären ska kunna ha kontroll över fordonets ankomst och dessutom hinna förflytta sig 
till påstigningsplatsen. Den faktiska upplevelsen av bytespunkten har dock stor inverkan på 
om resenären upplever bytestiden som något trevligt och användbart eller enbart ser väntan 
som något negativt. En välplanerad bytespunkt med många funktioner som uppmuntrar till 
aktivitet eller avkoppling upplevs i det fallet som mycket positivare än om resenären istället 
får vänta utomhus, ensam, i en otrygg miljö och saknar information om bussen ens kommer 
(Bjerkemo & Serder, 2011). 

För att en bytespunkt ska kunna vara attraktiv krävs ett bra samspel med det omgivande 
samhället, både genom att platsen ges en god tillgänglighet och har en god samverkan med sin 
omgivning samt att det finns ett bra samspel med andra trafikslag Särskilt vid tåg- eller 
tunnelbanestationer finns en begränsad tillgänglighet då spårtrafiken vanligtvis endast nås 
från ett fåtal punkter. Även spårvagn kan anses ha begränsad tillgänglighet då 
säkerhetsåtgärder i många fall inskränker på accessvägarna till hållplatsen. En hög 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafik samt funktionsnedsatta är dock i många fall både en 
väsentligt och grundläggande funktion hos en bytespunkt (Bjerkemo & Serder, 2011). Ett bra 
samspel mellan bytespunkten och den omgivande miljön är i sin tur av stor betydelse för både 
ortsutvecklingen och ortens koppling till omvärlden. Större bytespunkter kan i det fallet ses 
som entréer till orten och de sörjer för att resenärerna intuitivt hamnar rätt när de anländer 
som nya till en ort. Bytespunkter kan i många fall även användas för att bryta de barriärer som 
spåområden ugör för framförallt gående och cyklister och därigenom binda samman staden 
staden på ett bättre sätt. Att bryta barriären kan vara ett effektivt sätt att öka ortens attraktivitet 
och skapa goda förutsättningar för stationsnära byggnadslokalisering (Trafikverket & 
HMSkåne, 2011). 

En bytespunkt behandlar många olika typer av reskombinationer, med både delresor till och 
från området men även mellan kollektiva färdmedel. Områdets funktioner ska därmed kunna 
täcka in hela kedjan från av- och påstigningspunkt till yttre miljö. Skillnaden mellan en större 
och en mindre bytespunkt är principiellt endast en större dimensionering samt ett utökat 
behov av funktioner och ytor. Funktionernas lokalisering och sambandet dem emellan blir 
dock snabbt mer komplex med bytespunktens storlek varpå kraven på en väl organiserad 
funktionslösning och god information snabbt ökar (Bjerkemo & Serder, 2011). 
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Varje kollektivtrafikresa utgörs alltid av minst tre färdsätt och två byten, då kollektivtrafiken 
är beroendes av att resenären kan ta sig till och från färdmedlet. Bytespunktens behov av 
samspel med andra trafiknät och en mångsidig fysisk struktur ställer därmed stora krav som 
gör planeringen betydligt mer komplex än vid planering av individuella transporter. 
Funktionskraven på en bytespunkt är i det fallet starkt beroendes av vilken roll den aktuella 
bytespunkten har för kollektivtrafikens funktion och samspel med övrig trafik och 
omgivningen. En god samordning krävs dock alltid för att kollektivtrafiken på ett effektivt 
sätt ska kunna tillfredsställa resenärernas rörelsemönster och användning (Bjerkemo & 
Serder, 2011).  

Vanligtvis sker den huvudsakliga delen av anslutningarna till ett stationsområde med gång 
eller cykel. Fördelningen över färdmedlen varierar dock beroendes på lokala förutsättningar, 
som avståndsförhållanden, samt graden av samordning mellan bytespunkten och det övriga 
trafiknätet (Bjerkemo & Serder, 2011). Då det huvudsakliga färdsättet inom bytespunkten och 
i dess direkta närhet är till fots, bör dock gående ges högsta prioritet inom influensområdet 
(Trafikverket & HMSkåne, 2011). 

Bytespunkten bör inte enbart ses som en plats för trafik, utan det är en levande miljö med 
många människor i rörelse. Det som dessutom förr uppskattades som nödvändiga väntplatser 
är idag effektiva trafikmetropoler som ska hantera stora flöden och dagens korta väntetider 
gör att information och snabba byten har kommit att bli allt mer viktiga. Förändrade behov 
ställer med andra ord ständigt nya krav på förbättring och utveckling av bytespunkterna 
(Trafikverket & HMSkåne, 2011).  

2.4.3 Resenärens behov och krav på trafikmiljön  

Vid trafikplanering bör ett antal utgångspunkter beaktas varpå tillgänglighet, framkomlighet, 
säkerhet och miljö i många fall bedöms vara de viktigaste bedömningsgrunderna. Trygghet är 
en subjektiv aspekt som dock också är viktig att ta upp då den indirekt påverkar människors 
resmöjligheter och reskvalitet (Holmberg et al., 2010).  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet på makronivå kan allmänt sett definieras som hur lätt det är för medborgare 
och näringsliv att nå olika aktiviteter i samhället och det mäts vanligtvis i restid eller avstånd. 
Även kostnad, bekvämlighet och trygghet kan användas för att bedöma tillgängligheten 
(Holmberg et al., 2010). En bytespunkts tillgänglighet på makronivå definieras av hur bra 
samspelet är med omgivningen och med andra trafikslag. Samspelet påverkas i det fallet 
positivt av faktorer som gena gång- och cykelvägar till området, ett bra utbud av 
cykelparkeringar samt goda anslutningsmöjligheter för motortrafik. En god samverkan med 
omgivningen medför kvaliteter som ökad valfrihet och förflyttningsmöjligheter för resenären, 
minskat bilberoende samt att kollektivtrafiken användbarhet som färdmedel ökar (Bjerkemo 
& Serder, 2011).  
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Ett av kollektivtrafikens mål är att den ska vara tillgänglig för så många människor som 
möjligt. Det innebär att den fysiska miljön bör anpassas i största möjliga mån efter 
individuella förutsättningar, genom att fysiska hinder och andra svårigheter i miljön byggs 
bort. Miljön som resenärerna rör sig i ska utformas på ett sådant sätt att den kan brukas av så 
många som möjligt och möjliggör självständigt resande (Banverket, 2005). Tillgänglighet kan 
därav definieras, förutom på makronivå, även på individnivå och beskriver då relationen 
mellan en individs funktionella kapacitet och den fysiska miljöns krav genom sin utformning. 
Begreppet är i det fallet objektivt och bedömningen görs utifrån uppsatta normer och 
riktlinjer. Individens funktionella kapacitet värderas utifrån en allmän indelning av 
funktionsnedsatta i olika homogena grupper, såsom äldre och rörelsenedsatta, medan den 
fysiska miljön bedöms genom inventering i fält. Då indelningen i funktionsgrupper endast är 
en förenkling av en komplex verklighet tar den inte hänsyn till specifika individuella 
förmågor och en tillgänglig miljö behöver därför inte alltid innebära att den är användbar för 
alla (Holmberg et al., 2008).  

Boverkets författning ALM2 innehåller föreskrifter och allmänna råd om hur en nyanlagd 
plats som är tänkt att användas av allmänheten ska göras tillgänglig för personer som har 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Generellt gäller att sammanhängande stråk alltid 
bör eftersträvas, där gång- respektive möbleringszoner är tydliga och lättbegripliga. Genom 
användning av logiska färgsystem i miljön underlättas orienteringen ytterliggare. Förekomst 
av hinder i miljön ska också i största möjliga mån undvikas, både ur säkerhets- och 
framkomlighetssynpunkt, och fasta föremål i miljön bör placeras i möbleringszonen eller i 
annat fall varningsmarkeras. Eventuella nivåskillnader ska dessutom minimeras och utjämnas 
med trappa och ramp (BFS, 2011:5).  

Både trappor och ramper ska utformas med fortlöpande ledstänger på båda sidor, och enstaka 
trappsteg och varierande steghöjd bör aldrig förekomma. Vid användning av ramp finns det 
dessutom behov av ett horisontellt vilplan minst var 0.5 höjdmeter där fotgängaren kan stanna 
och vila. Vid utjämning av nivåskillnader i anslutning till övergångsställen bör alltid en bit 
kantsten finnas kvar som en hjälp för synskadade att ta ut riktning över gatan. I de fall en 
nivåskillnad motsvarar mer än ett våningsplan och det inte är lämpligt med ramp ska 
höjdskillnaden kunna överbryggas med hiss. Hissen bör i det fallet vara utformad så att den 
kan användas självständigt av den funktionsnedsatte (BFS, 2011:5). 

Viktiga målpunkter och funktioner i miljön som busshållsplatser, övergångställen, gångytor, 
trappor, hissar och ramper ska vidare ges en utformning som får dem att tydligt framträda mot 
omgivningen. Kontraster kan exempelvis skapas genom material av avvikande struktur och 
ljushet. Ledstråk ska också finnas mellan målpunkterna och förekomma både visuellt och 
taktilt, som kännbara plattor i ytan, för att underlätta för synskadade. I de fall det är möjligt 
kan naturliga avgränsningar som gräskanter, murar, staket och fasader användas som ledstråk. 
Kontrastmarkering ska dessutom förekomma vid perronger och andra nivåskillnader som kan 
innebära fallrisk och det samtidigt inte är möjligt med räcke eller annat fallskydd (BFS, 
2011:5). 
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Gångytorna ska vara minst 2 meter breda, alternativt 1.8 meter med regelbundet 
förekommande vändzoner, och vara så horisontella som möjligt i både längs- och breddled. 
Ytan ska också vara jämn, fast och halkfri och på öppna ytor ska särskilda ledstråk även 
finnas tillgängligt. Gångytorna ska dessutom vara väl åtskilda från både cykelbanan och 
körbanan och tydligt kunna särskiljas från möbleringszoner (BFS, 2011:5).  

Belysning ska alltid finnas vid gångytor och vid viktiga målpunkter som exempelvis 
busshållplatser, perronger, övergångställen och entréer. Ljuset ska i det fallet vara jämnt, inte 
bländande och av en sådan styrka att även synsvaga kan uppfatta hur underlaget ser ut. 
Sittplatser ska dessutom finnas med jämna avstånd längs gångytor, vid trappor samt vid 
viktiga målpunkter som busshållplatser och perronger. Sittplatserna ska ha både rygg- och 
armstöd, samt att det ska finnas utrymme för en rullstod vid sidan av (BFS, 2011:5). 

Information i form av skyltar ska vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara 
utformade med en textstorlek som är anpassad för läsavståndet. Skyltarna bör även vara 
kompletterade med upphöjd relief, samt i vissa fall även talad information och välkända 
symboler. Skyltarna ska vidare vara placerade där man förväntar sig att de ska vara samt på en 
sådan höjd att de kan läsas av både rullstolsburna och stående personer. Det ska även vara 
möjligt att komma tätt intill skylten om det är önskvärt av personen (BFS, 2011:5). 

Grundförutsättningarna för att en miljö ska kunna användas av personer med 
funktionsnedsättning kan sammanfattas som att miljön är tydlig samt är enkel att både förstå 
och använda. I många fall krävs dock noggranna avvägningar för att finna välbalanserade 
lösningar som inte är på bekostnad av någon annan viktig funktionskvalitet. Då kan man välja 
att söka efter lösningar som inte enbart vissa brukargrupper har nytta av utan som kan höja 
kvaliteten för alla resenärer, varpå behovet av särlösningar kan minskas (Banverket, 2005).  

 

Figur 13: Ledstråk sammanbinder viktiga element i miljön och hjälper resenären att orientera sig
inom bytespunkten. Gul kontrastmarkering längs perrongkant, placerat på lämpligt avstånd från
ledstråket, varnar resenärerna för nivåskillnaden medan kontrastmarkering på ledstänger till trappor
får trappan att framträda från miljön. Bilder från stationer i München (de två vänstra) och Wien.
Bildkällor: Nils Helleland, 2008 och 2011, respektive 2008. 
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Framkomlighet 

Framkomlighet kan definieras som hur effektivt det går att ta sig fram i trafiknätet. Begreppet 
är besläktat med tillgänglighet men är begränsat till en viss sträcka och mäts då vanligtvis i 
hastighet eller restid. Framkomligheten påverkas av faktorer så som gatans utformning, 
mängden trafik och olika hinder som kan förekomma i vägbanan (Holmberg et al., 2010).  

För att byten inom en bytespunkt ska kunna ske så bekvämt och smidigt som möjligt är det av 
stor betydelse att gångytorna mellan de olika färdmedlena ges en sådan dimension och 
utformning att trängsel minimeras. Det är även viktigt att i största möjliga mån undvika 
konflikter mellan olika rörelseströmmar, både mellan olika trafikslag men även mellan stora 
fotgängarflöden. Bytet är redan ett stressmoment i sig och konflikterande trafikströmmar 
riskerar i det fallet att skapa ytterliggare förvirring samtidigt som det försvårar möjligheten att 
på ett bra sätt förmedla väsentlig information till resenären (Bjerkemo & Serder, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gående och cyklister rör sig med betydligt olika hastigheter, där medelhastigheten hos en 
cyklist är 3-4 gånger högre än hos en gående med 16 km/tim jämfört med 4-5 km/tim. 
Skillnaden i hastighet innebär att kravet på god framkomlighet är betydligt större hos cyklister 
än gående, då hinder i vägbanan som exempelvis en signalreglerad korsning ger en mer 
påtaglig fördröjning och av trafikanten upplevs som mer besvärande (Svensson, 2010). I 
största möjliga mån bör man med andra ord eftersträva separata cykelvägar, alternativt att 
mindre trafikerade gator utnyttjas för ändamålet. Det sistnämnda bör dock aldrig göras på 
bekostnad av onödiga omvägar eller att cykelbanan förläggs till bakgator (Bjerkemo & 
Serder, 2011).  

Säkerhet 

Rörelseenergin som gående och cyklister utvecklar är relativt liten jämfört med bil eller 
kollektivtrafik och de utgör i sig själva en mycket liten fara för andra trafikanter. Samtidigt är 
de oskyddade och skadas lätt vid kollision med motorfordon (Svensson, 2010). 
Kollektivtrafiken är relativt säker i sig själv, men den kritiska sträckan är när resenärerna som 
gående tar sig till eller från buss- eller spårvagnshållplatsen. Faran är i det fallet extra stor när 
resenären ska hinna fram till en väntande buss eller spårvagn (Hydén, 2010). Den höga 
olycksrisken gör att det är av väsentlig betydelse att både hållplatsen samt de anslutande 

Figur 14: Bytespunkterna hanterar i många fall
stora fotgängarflöden och bör därför ha en
utformning som minimerar trängsel. Bilden är
från en station i Aten. 

Bildkälla: Nils Helleland, 2009. 
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gång- och cykelbanorna ges en hög trafiksäkerhetsstandard. Framförallt gäller det spårvagn, 
då både skadefrekvensen och skadeföljden är betydligt högre för spårvagn än buss (Bjerkemo, 
2011). Sett över olyckor hos gående och cyklister rent generellt är singelolyckor den mest 
dominerande olyckstypen. Vanliga skadeorsaker är i det fallet halka, ojämnheter, kantstenar 
och grus. Särskilt vintertid har hög olycksbenägenhet, då fallolyckorna ökar som en 
konsekvens av sämre väglag (Hydén, 2010).  

Det bakomliggande problemet till trafikolyckor är ett komplext samband mellan trafikmiljön, 
trafikanternas förväntningar på andra trafikanter samt trafikanternas förmåga att hantera 
information om övriga trafikanter. För att en trafikmiljö ska kunna ge bästa möjliga säkerhet 
för framförallt oskyddade trafikanter förespråkas dock vissa förutsättningar i miljön. 
Framförallt bör trafikmiljön utformas så att den ger upphov till låga hastigheter och liten 
hastighetsspridning, där trafikanterna på ett naturligt sätt anpassar hastigheten efter rådande 
trafikförhållanden och håller en jämn hastighet. Ett naturligt samspel med övriga 
trafikantgrupper kan i det fallet vara att föredra, då ett bra samspel mellan trafikanter gynnar 
en hög säkerhet (Hydén, 2010).  

Vid korsning av skilda trafikslag bör trafikanterna tydligt exponeras så att samspel 
underlättas. Exempelvis synliggörs en cyklist för bilisterna på ett bättre sätt genom en 
korsning vid tillämpning av ett cykelfält i vägbanan än vid användning av en cykelöverfart. 
Likaså är det att föredra att övergångsställen läggs i så nära anslutning till en korsning som 
möjligt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra samspel mellan trafikanterna. 
Stora flöden av oskyddade trafikanter minskar även det risken för kollisionsolyckor, då 
trafikanternas förväntningar på att möta ett annat trafikslag ökar (Hydén, 2010).  

Även om vi lever i ett trafiksamhälle idag kan människans mogenhet anses vara begränsad när 
det kommer till att hantera en komplex trafiksituation. Den tekniska utvecklingen har på 
senare tid gått snabbt framåt och vi omges idag av teknisk utrustning som mobiltelefoner, 
navigeringsutrustning, musik och alla bilsystem samtidigt som vi ska vara närvarande nog att 
lösa komplexa situationer i vår trafikmiljö. Vi reagerar inte heller på farosignaler som att möta 
andra trafikanter i höga hastigheter med små avstånd samtidigt som vi lätt kan bli aggressiva 
mot andra trafikanter och uppträder asocialt. I många fall litar vi som trafikanter dessutom för 
mycket på trafiksystemet och överlåter säkerhetsriskerna helt till systemet. Med andra ord har 
människan i sig själv ofta svårt att förstå de risker som han eller hon ställs inför och på egen 
hand göra rimliga bedömningar i trafiken (Hydén, 2010).      

Trots att en miljö bör säkerhetsanpassas så mycket som möjligt bör åtgärder samtidigt väljas 
så att säkerhetskänslan hos trafikanterna inte blir för stor så att de förlorar sin naturliga 
försiktighet. Känner trafikanterna sig alltför säkra uppstår lätt stora risker då någon trafikant 
bryter mot trafiksystemet och en oväntad situation uppstår för övriga trafikanter. Av samma 
anledning ska systemet inte inge någon företrädeskänsla hos trafikanterna, utan ett samspel 
ska hela tiden finnas i tanken (Hydén, 2010). 
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Trafiksäkerhetsåtgärderna delas vanligtvis in i aktiva och passiva åtgärder, där de aktiva 
åtgärderna verkar för att minska risken av att en olycka ska uppstå medan de passiva är till för 
att lindra konsekvenserna av de olyckor som uppstår. Exempel på aktiva säkerhetsåtgärder i 
miljön är säkerhetsanpassad utformning, reglering av vägar och gator samt reglering i 
korsningar. Exempel på passiva åtgärder är sidobarriär, barriär mellan körbanor och 
”krocksäkra” lyktstolpar. På ett mer övergripande plan handlar dock säkerhetsarbetet om att 
minska exponeringen av motortrafiken och att effektivisera de resor som görs. I det fallet är 
det viktigt att det samtidigt vägs upp genom att förbättra möjligheterna för resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik (Hydén, 2010). 

En viktig del av säkerhetsaspekten är den subjektiva säkerheten, det vill säga den upplevda 
risken av att något farligt ska hända. Den subjektiva säkerheten består av två komponenter, en 
emotionell och en kognitiv, där den emotionella är kopplat till rädsla, otrygghet och oro över 
att något ska hända medan den kognitiva representerar den upplevda sannolikheten för att 
något ska hända. I många fall överensstämmer inte den emotionella och den kognitiva 
komponenten. Exempelvis kan risken att träffas av blixten anses vara låg, men ändå känner 
människor rädsla när det åskar.  (Holmberg et al., 2010).     

Miljö 

Trafikmiljön i ett område är en viktig förklaring till om platsen upplevs som attraktiv eller 
inte, då lättframkomliga och lugna miljöer upplevs som mer attraktiva. Trafiken har dessutom 
en påverkan på miljöns estetiska värden då ytor som vägar, gator, spårområden och 
parkeringsplatser ofta upplevs som förfulande (Ericsson & Ahlström, 2010). Enligt en 
undersökning från år 2001 bland pendeltågsresenärer i Stockholm värderas stationsmiljön 
mycket högre än själva kvaliteten på fordonen (Bjerkemo & Serder, 2011). Då gående och 
cyklister är i direkt förbindelse med den omgivande miljön, är deras krav på en attraktiv och 
tilltalande trafikmiljö betydligt högre än hos övriga färdmedel (Svensson, 2010). Genom en 
attraktiv och stimulerande stadsmiljö kan med andra ord framförallt den positiva upplevelsen 
av att gå eller cykla stärkas Bjerkemo & Serder, 2011).  

Buller är en miljöpåverkan som enkelt kan definieras som oönskat ljud, men vad som upplevs 
som störande varierar från person till person och även på den aktuella situationen. En och 
samma bullernivå kan därmed upplevas olika av olika personer. Bullriga miljöer upplevs dock 
av många människor som mycket störande samtidigt som det kan påverka hälsan och 
välbefinnandet negativt. Ljudliga miljöer kan i det fallet inkräkta på vardagliga aktiviteter så 
som vila, kommunikation och social samvaro och leda till irritation, stress och trötthet. 
Bullernivån varierar ofta kraftigt över dygnet men för att hålla nere bullernivån så mycket 
som möjligt i trafikmiljöer bör utformningar som uppmuntrar till ett mjukt körsätt där 
fordonet framförs med en låg och jämn hastighet eftersträvas (Ericsson & Ahlström, 2010).    

Luftkvaliteten i vägens närmiljö är en annan miljöpåverkan som främst påverkar människans 
upplevelse av miljön genom lukt, nedsmutsning och allmän otrevnad. Utmed starkt 
trafikerade gator kan dock luftföroreningshalten bli så hög att den även ger upphov till 
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hälsoeffekter som andningsbesvär. Partiklar, marknära ozon och kvävedioxid är de 
luftförorening som i dagsläget utgörs störst hälsorisker (Ericsson & Ahlström, 2010). 

Både buller och luftkvaliteten är i många fall svåra att mäta, då både bullernivån och halterna 
av luftföroreningar kontinuerligt varierar beroende på trafikmängd och yttre omständigheter 
som väderförhållanden. Mätningar behöver i det fallet ske över längre tidsperioder för att ge 
en generell bild över värdena på platsen, varpå de är både tidskrävande och dyra. 
Beräkningsmodeller används därför ofta som en första kontroll av nivåerna och platser som 
riskerar att överskrida uppsatta miljökvalitetsnormer följs därefter upp med mätningar i fält 
(Ericsson & Ahlström, 2010).    

Förutom buller och påverkan på luftkvaliteten genererar motortrafiken stora områden med 
hårdgjorda ytor i form av gator och parkeringsplatser, vilket kan ge konsekvenser i form av 
stora vattenflöden och förorenade vattenmiljöer då den naturliga markinfiltrationen och 
grundvattenbildningen minskar. Gator ger desutom upphov till barriäreffekter, då de försvårar 
kontakten mellan ett områdets olika delar och gör det svårt för människor att passera. 
Barriäreffekten uppstår som en naturlig effekt av gatuanläggningen i sig och trafiken som går 
på den, men förvärras i många fall av en stor trafikmängd. Framförallt är det barn, äldre och 
rörelsenedsatta som påverkas negativt av barriäreffekterna i stadsmiljön (Ericsson & 
Ahlström, 2010). 

Trygghet 

Trygghet hänger samman med emotionella aspekter och begreppet kan definieras som känslan 
av säkerhet och att vara fri från obehagskänslor, rädsla och osäkerhet. Riskkänsligheten 
varierar mellan olika individer men allmänt sett känner vi oss tryggare i miljöer som vi känner 
till, har kontroll över, får fördel av och som medför ringa konsekvenser. Det är inte den 
fysiska miljön i sig som skapar otrygghet utan det är sammanhanget av plats och sociala 
förhållanden. Övergångsställen är något som har stor betydelse för trygghetskänslan hos äldre 
och funktionsnedsatta i trafiken, då de underlättar samspel med övriga trafikanter och 
förenklar en komplex situation. Miljöer som saknar belysning, inte är överblickbara, är 
folktomma, nedskräpade eller har klotter upplevs i sin tur vanligtvis som mer otrygga än 
andra miljöer. Förekomst av onyktra, högljudda eller på annat sätt störande personer har också 
en negativ påverkan på tryggheten. Kvälls- och nattetid är dessutom något som påverkar 
trygghetskänslan hos alla människor (Holmberg et al., 2010).  

Otrygghet kan förutom av platsrelaterade betingelser även uppstå som en rädsla för 
förseningar och andra hinder som gör att resan inte kan genomföras som det var tänkt. 
Majoriteten av alla resor som görs uppkommer nämligen i syfte att nå ett visst mål innan en 
viss tid. En resa kan i det fallet ses som ett antal länkar av olika färdmedelresor och 
bytespunkter. För att resan ska kunna genomföras som det är tänkt krävs att ingen av länkarna 
brister för i annat fall påverkas hela länkraden. Med andra ord är det många delar i den totala 
resan som måste stämma för att resenären ska komma fram som det är tänkt. Framförallt är 
det bytespunkterna som tenderar att skapa osäkerhet och oro hos resenären. Bytena har 
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resenären nämligen väldigt begränsad möjlighet att påverka, exempelvis gällande 
gångavstånd, hissars och rulltrappors funktion samt tydligheten och korrektheten hos aktuella 
informationsskyltar (Bjerkemo & Serder, 2011). 

Otrygghet kan åtgärdas antingen genom att ändra på miljösituationen eller ändra på 
trafikantens upplevelse av miljön. Då trygghet är en subjektiv aspekt och styrs av den 
individuella känslan kan det dock vara svår att samla in väsentlig information för att kunna 
åtgärda brister i miljön som är relaterade till otrygghet. Det gör det även mycket svårt att 
skapa en trafikmiljö i vilken alla trafikanter känner sig trygga. Det är dock viktigt att ha 
fenomenet i tanken vid trafikplanering, då den har stor påverkan på människans beteende och 
val i trafikmiljön (Holmberg et al., 2010). 

Motsättningar och problem 

Skillnader mellan karaktärerna hos de olika parametrarna medför att motsättningar ofta skapas 
som gör att kompromisser måste vidtas. God framkomlighet och tillgänglighet står 
exempelvis i många fall i motsättning till en säker och god miljö. Motsättningar kan även 
förekomma inom perspektiven. Exempelvis kan begreppet tillgänglighet vara av olika 
innebörd beroendes på om det gäller människor med funktionssättning, med ett specifikt 
behov och krav gällande tillgänglighet, eller personer utan samma typ av begränsningar. Hur 
prioriteringen ser ut i ett visst fall beror på omständigheter så som områdets karaktär 
(Holmberg et al., 2010). En särskilt uttalad konflikt inom kollektivtrafiken är den mellan 
vaneresenärer som önskar en effektiv resa med snabba byten och funktionsnedsatta som 
behöver med tid och hjälp under resans gång. Många av de funktionsnedsattas 
utformningskrav är dock något som ofta kan vara till fördel även för andra resenärsgrupper 
(Bjerkemo & Serder, 2011).   

Något som är betydligt svårare att ta hänsyn till vid trafikplanering är att människans 
upplevelse av resan är högst individuell och kan skiljer sig avsevärt mellan olika personer. 
Kvaliteter som av vissa upplevs som obetydliga kan för andra vara helt avgörande för hela 
resans kvalitetet. Vissa värdesätter exempelvis lugna och stressfria miljöer högt, medan andra 
värdesätter samvaro eller bekvämlighet. Stark parfymdoft eller hundallergi kan också vara 
hinder för vissa att åka kollektivt. Upplevelsens koppling till individen gör med andra ord att 
det är svårt att sätta upp kriterier och mål för kvaliteter i miljön som ska uppfylla allas 
önskemål. Samtidigt är trafikantens upplevelse av kvaliteterna starkt knutet till personens 
resmöjligheter och resans kvalitet och påverkar därmed i hög grad kollektivtrafikens 
attraktivitet (Holmberg et al., 2010).     
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Figur 15: Stationsutformning och stationsentréer i Berlin som är väl synliga i stadsmiljön.  
Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 

2.5 Grundläggande utformningsprinciper för en bytespunkt 

Utmaningen med att uppnå en attraktiv bytespunkt kan sammanfattas i tre strategiområden; 
öka effektiviteten och kvaliteten hos bytespunkten, förbättra bytespunktens tillgänglighet och 
samspel med trafiknäten och stadsmiljön, samt utforma ett bra informationssystem. För att 
kunna uppnå detta krävs att faktorer som flöden, rörelsemönster, bytesbehov och krav på 
funktioner och service beaktas. Olika funktioners betydelse skiljer sig dock åt beroende på 
situationen och individen, men då det som är krav för en grupp ofta kan vara till fördel för 
andra kan samverkan mellan funktioner med fördel studeras (Bjerkemo & Serder, 2011). 

2.5.1 Hög effektivitet och kvalitet 

Översikt och orienterbarhet 

Då bytespunkten är ett betydelsefullt ”försäljningsattribut” för kollektivtrafiken bör 
bytespunkten ges en tydlig identitet i stadsmiljön. Byggnadens utformning ska göra att den är 
väl synlig och identifierbar på håll samt att den på ett bra sätt förmedlar sin funktion. 
Bytespunkten fungerar i det fallet som en vägvisare som hjälper människor att ta ut 
huvudriktning och orientera sig i stadsmiljön på samma sätt som torn eller kyrkor kan vara 
vägledande för andra målpunkter. Det bör även finnas en tydlig entré till bytespunkten 
(Bjerkemo & Serder, 2011). 

Synlig vägvisning kan med fördel även tillämpas inom bytespunkten då en enkel och 
överblickbar design kan anses vara till fördel för alla resenärsgrupper. En tydlig struktur med 
hög grad av transparens gör bytespunkten lättöverskådlig och lättoriernterad samtidigt som 
väsentliga funktioner i miljön som avgånsplatser ska vara lättfunna och bör vara synbara på 
håll. Framförallt vid större bytespunkter kan det vara en god idé att samla olika färdmedel och 
funktioner var för sig, för att därigenom få en mer strukturerad miljö som underlätta 
informationsflöden och vägledning. En sådan utformning gör dock att behovet av 
väntutrymmen ökar (Bjerkemo & Serder, 2011).  
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Figur 16: Station i Baden med en välstrukturerad, enkel och överblickbar design. Kortidsparkering
och cykelparkering finns i direkt anslutning till stationens huvudentré och busstrafiken är lokaliserad
precis utanför stationsbyggnaden. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 

Figur 17: Stationsbyggnad i Berlin med en öppen och överblickbar design, som gör det enkelt för 
resenären att skapa sig en helhetsuppfattning av platsen. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 

En universell utformning som är till fördel för alla grupper är att tillhandahålla en plats i 
miljön från vilken resenärerna kan få en tydlig översikt över platsens innehåll och en 
helhetsbild av den rumsliga gestaltningen. Platsen ger både en trevlig utsikt samtidigt som 
personen kan erhålla en minneskarta över området som underlättar orienteringen. En annan 
viktig aspekt i samband med en universellt utformad miljö är färgsättningens betydelse för 
människans förståelse av miljöns användning. Färgsättningen är något som ofta tas för givet 
och dess fysiologiska och psykologiska påverkan är något som sällan uppmärksammas. 
Färgerna utgör dock viktiga visuella ledtrådar och är en stor hjälp för människans förståelse 
och orientering i ett utrymme. En tydlig miljö skapas utifrån en färgsättning som har tydliga, 
enkla och lättförstådda färgkoder. Exempelvis kan olika trafiklinjer ges olika färger för att de 
enkelt ska kunna identifieras (Steinfeld & Maisel, 2012). 
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Figur 18: Kontrasterande färger får viktiga element i miljön att framträda på ett bra och tydligt sätt.
De två vänstra bilderna är från en station i München och den högra från en station i Wien. 
Bildkällor: Nils Helleland, 2011 och 2008. 

Genom användning av kontrasterande färger kan man även förstärka viktiga element i miljön 
som exempelvis trappor, möbler och toalettutrymmen och få dem att framträda tydligare. 
Färgerna kan även öka läsbarheten i utrymmet genom att åtskilja möbler från väggar, trappor 
från korridorer eller plana ytor, samt skapa entréer och utgångar som är väl synliga. 
Läsbarheten i en miljö hänger samman med att underlätta iakttagelsen av ett utrymme 
samtidigt som det är en betydelsefull faktor i utformningen av välfungerande väglednings- 
och signalsystem genom att peka ut väsentliga element i omgivningen. En miljö som har 
tydlig läsbarhet karaktäriseras av att noder, landmärken, gångvägar, kanter och distrikt är 
tydligt urskiljningsbara från omgivningen (Steinfeld & Maisel, 2012).  

Färgsättningen kan förutom för att förstärka element i omgivningen även användas för att 
dölja mindre smickrande inslag i miljön som exempelvis mekaniska system. Alltför starka 
kontraster i samband med ljussättning av ytan bör dock undvikas, då det kan skapa 
oangenäma illusioner där bländning, skuggor eller ljusa områden i golvytan kan föreställas 
likna sluttningar eller andra potentiella snubbelrisker. Detta gäller framförallt för äldre och 
människor med synnedsättning eller kognitiva begränsningar. Förutom att färgsättningen har 
en psykologisk påverkan visar forskning att den även verkar kunna påverka våra 
kroppsprocesser som vår temperaturreglering. Enligt studier tenderar nämligen en varm 
färgsättning att automatiskt medföra en högre kroppstemperatur än en kall färgsättning, även 
om temperaturförhållanden är densamma (Steinfeld & Maisel, 2012). 

Färgsättningens har med andra ord stor påverkan på vårt undermedvetna och hur vi uppfattar 
ett rum, samtidigt som det utgör en viktig del i att skapa ett sammanhängande signalsystem. 
Vid färgvalet är det dock viktigt att ha i beaktande att ögats uppfattning av en färg ändras med 
åldern, varpå en färg som av yngre exempelvis ses som skogsgrön kan uppfattas som svart 
eller brun av äldre. För att även färgblinda ska kunna röra sig i området och ta till sig 
väsentlig informationen från miljön är det dessutom viktigt att färgkoderna kompletteras med 
annan typ av information (Steinfeld & Maisel, 2012).  
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Figur 19: Två stationsutformningar från Nürnberg respektive Aten med ljusa och rymliga 
utformningar som medför hög passagerarkomfort. Bildkällor: Nils Helleland, 2007 och 2009. 

Bytespunktens fokus ligger på resenären och bytespunkten bör därför ha en ljus och rymlig 
utformning som medför en hög passagerarkomfort och upplevd kvalitet. Det ska finnas 
tillräckligt med utrymme för fri rörelse samtidigt som platsen också är en naturlig mötespunkt 
och behöver ha en utformning som stimulerar till olika grader av kontakt. En viktig 
grundprincip för att kunna få en komplex bytespunkt med stora flöden att kännas 
lättorierinterad och enkel att använda är att aldrig låta stora eller viktiga resenärsflöden få 
korsa varanda. Vid trängsel uppstår nämligen lätt förvirring och stress som gör det svårt för 
resenärerna att ta till sig den information som ges (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Naturliga funktionssamband och förflyttningsvägar bör i största möjliga mån eftersträvas i 
bytespunken. Funktionerna bör i det fallet vara placerade efter den ordning de vanligtvis 
efterfrågas, för att minimera att resenärer behöver gå tillbaka eller hamna i en återvändsgränd. 
Förflyttningsvägarna mellan olika delfunktioner i bytespunkten ska i sin tur vara korta och 
lättfunna för att bytestiden ska bli kort samt för att bytespunkten ska kunnas utnyttjas mer 
effektivt. För en hög passagerarkomfort bör förflyttningarna i största mån kunna ske 
väderskyddat. I de fall en stationsutformning tillämpas i vilken spårområdet sänks ner kan 
stationshallen på det övre planet användas som en generös väntyta med sekundära 
servicefunktioner som biljettförsäljning, informationsdisk, kiosk och toaletter. Det övre planet 
fungerar i det fallet även som en säker förbindelseyta mellan spårets två sidor, där resenären 
kan vänta i en lugn och trygg miljö. Genom denna typ av utformning kan behovet av 
motsvarande funktioner på de platsbegränsade plattformarna minskas (Bjerkemo & Serder, 
2011). 

En levande bytespunkt uppnås genom blandade funktioner. Servicefunktioner som är av stor 
betydelse för resenären bör dock alltid vara lättfunna och befinna sig i resenärens 
huvudsakliga förflyttningsväg oberoende av resenärens ankomstriktning. Utrymmen som 
hänger samman med längre väntan och vila kan i sin tur placeras något sidoordnat från 
huvudstråket. I de fall resenärsunderlaget är otillräckligt för att kunna anordna 
tillfredställande service kan vissa funktioner samordnas. Genom integrering av likartade 
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aktiviteter kan det i det fallet skapas förutsättningar även för en mindre bytespunkt att kunna 
ha bemanning och en fullgod service. Exempelvis kan en allmän serviceanordning användas, 
vilken både kan sälja enklare livsmedel samtidigt som den sköter serviceverksamhet i form av 
biljettförsäljning, trafikinformation och tillfällig bagagehantering (Bjerkemo & Serder, 2011).  

En utformning som innehar god vägledningsförmåga är framförallt väsentligt för ovana 
resenärer som är nya på platsen, men kan även vara betydelsefullt för vaneresenärer i 
samband med komplexa miljöer. En utformning som ger god vägledning hänger starkt 
samman med universell utformning då det, oavhängigt situationen och de individuella 
förutsättningar, medför en god tillfredsställelse samt reducerar osäkerhet och stress hos 
resenären. Det medför även bättre effektivitet, förebygger skador, minskar behovet av 
vägledande hjälp samt förbättrar integreringen av funktionsnedsatta i miljön (Steinfeld & 
Maisel, 2012).  

Exempel på universell utformning som är vägledande är att tillämpa vissa särdrag i miljön 
som kan hjälpa resenären att orientera sig i miljön genom att ge en vink om var de är och var 
deras målpunkt finns. Denna typ av ledtrådar i miljön hjälper oss att både uppfatta och förstå 
viktiga saker i vår omgivning samtidigt som de utgör landmärken och sätter in de givna 
direktiven i ett större orinenteringssystem. Ett väl utformat uttryckssystem är ett viktigt 
komplement till den fysiska utformningen och utgör en viktig del i miljöns kommunikation. 
Variationer i miljön i form av många olika texturer och mönster gör att platsen är generellt 
sätt enklare att komma ihåg samt är mer estetiskt tilltalande än en plats med en mer enhetlig 
miljö. Alltför mycket variationer ska dock undvikas för att inte skapa överstimulering och en 
besvärande mängd sinnesintryck (Steinfeld & Maisel, 2012).    

Ledtrådarna i miljön kan skapas utifrån alla sinnen och behöver inte begränsas till enbart 
visuell gestaltning, även om färg och olika typer av konstverk är den mest använda metoden. 
Andra effektiva metoder är akustiska, taktila och atmosfäriska ledtrådar. Exempel på 
akustiska ledtrådar är variationer i ekon, bakgrundsmusik och inslag av vatten.  Taktila 
ledtrådar är exempelvis zoner med olika varianter på golvmaterial, gränslinjer som markerar 
ändpunkt eller inhägnade områden, spår i golvet genom användning av kontrasterande 
material mot den generella bakgrunden, samt kännbart väggmaterial som man kan känna med 
handen när man rör sig längs ett område. Exempel på atmosfiska ledtrådar är väldoftande 
växter samt variationer i luftfuktighet.  Ledtrådar som täcker in så många sinnen som möjligt 
bör eftersträvas i miljön för att tillmötesgå personer med begränsade sinnen samt för att skapa 
en så stark signal som möjligt (Steinfeld & Maisel, 2012). 

Goda hållplatsutformningar 

Den hållplatslokalisering och hållplatsutformning som ger smidigaste och snabbaste byten bör 
eftersträvas. I det fallet kan byten tvärs över plattformen anses vara bäst, dock är de ofta 
platskrävande för att kunna ge tillräckligt utrymme för passagerarna. Det näst bästa 
alternativet är byten längs samma plattform. En hållplatsyta som är i avvikande material och i 
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nära anslutning till övergångsställen ger dessutom hög kvalitet och funktion på hållplatsen 
(Bjerkemo & Serder, 2011). 

Enklaste formen av byte mellan olika busslinjer uppstår då bussarna kan angöra samma 
hållplats, antingen vid olika tidpunkter eller genom att ställa sig bakom varandra. Genom att 
samordna olika busslinjer till samma hållplats uppnås en effektiv platsanvändning och ett 
minskat bussplatsbehov samt reducerade gångavstånden för resenärerna. En förutsättning för 
att systemet ska fungera är dock att det finns bra och tydliga digitala informationsskyltar som 
hjälper resenärerna att hitta rätt avgång och avgångsplats (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Vid behov av mer än en busshållplats bör linjerna paras ihop på ett logiskt sätt. 
Sågtandsuppställning, med bussarna ståendes parallelförskjutna snett från färdriktningen, är 
fördelaktigt att använda i de fall uppställningsplatsens längd är begränsad. Utformningen 
medför samtidigt korta gångavstånd för resenären och att bussarna kan köras iväg oberoende 
av varandra. Dockning är en liknande uppställningsprincip, med skillnaden att bussarna i det 
fallet står så tätt att bussarna inte kan svänga ut från sin plats utan alltid måste backas ut. 
Utformningen ger i det fallet en bytespunkt av hög kvalitet med bra möjlighet till gemensamt 
väntutrymme med servicefunktioner. Den något mer tidskrävande angöringen gör dock att 
dockning passar bäst för ändpunkter och större bytespunkter (Bjerkemo & Serder, 2011).  

En god universell utformning förespråkar att cirkuleringen inom ett område noggrannt bör 
kontrolleras för att reducera mängden förvirrande valalternativ och trängsel. Fördelaktigen bör 
systemet utformas med enkla och lättförstådda rörelsesystem. Genom att tillämpa ett 
övergripande och lättförståligt mönster kan platsens komplexitet förenklas genom att antalet 
valmöjligheter blir färre. Det både reducerar den psykologiska ansträngningen samt minskar 
risken för felval bland stressade resenärer (Steinfeld & Maisel, 2012). En koncentrarad 
bytespunkt i form av en ö-utformning medför i det fallet både korta och enkla gångavstånd 
mellan de olika avgångsplatserna samtidigt som alla avgångar är väl synliga för resenären från 
en central plats. Utformningen reducerar både komplexiteten samt antalet flaskhalsar i 
systemet. En bytespunkt med en mer trädliknande och förgrenande utformning skapar i 
kontrast till ö-utformningen istället fler valpunkter, längre förflyttningssträckor samt många 
återvändsgränder vid felval (Steinfeld & Maisel, 2012). 

Hållplatserna betraktas i många fall som kollektivtrafikens varumärke, då hållplatsen är det 
enda permanent synliga elementet av kollektivtrafiken. En attraktiv och synlig utformning av 
hållplatsen är därav av stor vikt för att synliggöra kollektivtrafiken och skapa en tilltalande 
bild ur försäljningssynpunkt. Då hållplatserna ska klara hantera både väntande passagerare 
och passerande gångtrafikanter är det också funktionsmässigt av stor vikt att hållplatserna är 
utformade med en tillfredsställande yta. En trång yta skapar både irritation och är en 
säkerhetsrisk samtidigt som av- och påstigningen tar längre tid vid tränsel (SKL & 
Trafikverket, 2012). Hållplatserna bör dessutom vara utformade med bekväma 
instegsförhållanden för att skapa enkla och snabba byten och förenkla för funktionsnedsatta. 
En upphöjd hållplats som skapar ett nivåfritt insteg eller en tät kantstensangöring för bussar 
där bussen kommer nära påstigningsytan kan i det fallet användas med god fördel. Samtliga 
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hållplatser bör också vara väderskyddade och utrustade med belysning för att ge en trygg 
miljö samt att sitt- och vilmöjligheter ska finnas att tillgå (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Miljö och komfort 

En attraktiv kollektivtrafik kräver att de miljöer som resenären vistas i upplevs som något 
positivt och attraktivt. Miljön i bytespunkten bör därför ha både en funktionell och vacker 
utformning som är av hög kvalitet. Genom en välutformad miljö kan man få resenären att 
upplever tiden på bytespunkten som något positivt och få kollektivtrafikresan att kännas som 
ett attraktivt alternativ av färdmedel (SKL & Trafikverket, 2012).   

Bytespunkten bör eftersträvas att vara utformad i en mänsklig skala och stationsmiljön ska 
kännas fräsch, modern och välstädad. Så stor del av bytespunkten som möjligt bör dessutom 
vara väderskyddad för att öka resenärernas bekvämlighet samt för att minimera underhåll i 
form av snöröjning och halkbekämpning av gång- och körytor. Tak och väggar ger förutom 
väderskydd även en ombonad känsla. Platsen bör också vara fri från tobaksrök och 
allergiframkallande ämnen samt inneha en god och icke störande ljudmiljö, där högtalarutrop 
enkelt kan uppfattas (Bjerkemo & Serder, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21: Station i München med väderskyddat väntutrymme som erbjuder resenärerna
sittplatser i en rökfri miljö. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 

Figur 20: Stationsutformningar i Nürnberg respektive Wien som erbjuder resenärerna bra väderskydd. 
Bildkällor: Nils Helleland, 2007 och 2008. 
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Hur människan hör en plats är lika viktigt som hur den ser platsen. Miljön ger ifrån sig vissa 
karaktäristiska ljud som definierar den rumsliga arean och hjälper synnedsatta att erhålla en 
mental karta över platsen. Ljudet har en stor betydelse i miljön för alla och assisterar som 
vägledning, identifierar platser, skapar medvetenhet om situationen samt kan utgöra ett 
behagligt inslag i miljön. För en universell utformning bör ljudlandskapet inrymma 
ljudsignaler som alarm, nyckeltoner i form av ett distinkt bakgrundsljud samt ljudmärken, 
som exempelvis vattenfall eller klocktorn, som underlättar navigering genom området. För att 
även hörselnedsatta ska kunna uppfatta ljuden bör akustiken vara god samt att ljudnivån hålls 
kontrollerad. En strategisk användning av rumshöjd, yttäckning, och inredning kan 
fördelaktigen användas för att kontrollera ljuddämpningen och ekot i den utformade miljön. 
Alla yttre ljudkällor som kan inkräckta på och störa ljudmiljön bör samtidigt elimineras eller 
reduceras. Ljudet kan dock komma att behöva kompletteras visuellt med ljuskällor, 
effektbelysning och tydlig skyltning (Steinfeld & Maisel, 2012). 

För en god trygghetskänsla är det viktigt att stationsområdet har en närhet till människor samt 
att inga skymda eller mörka utrymmen förekommer och att alternativa flyktvägar finns att 
tillgå. Det bör även finnas god och jämn belysning både vid själva bytespunkten och på 
accessvägarna till den. Belysningen ska i det fallet ge tillräckligt med ljus för att kunna belysa 
informationsmaterial och omgivningen på ett tillfredsställande sätt (Bjerkemo & Serder, 
2011).  

Ljus är essentiellt för både människans psykologiska och emotionella hälsa och är också ett 
grundläggande behov för säker rörelse genom en miljö. Belysning är samtidigt ett väldigt 
komplext ämne, då det förutom olika varianter av ljuskällor också måste ta hänsyn till 
aspekter så som fysiologiska förändringar och hur kroppen reagerar på ljuskällor. När ögona 
åldras krävs exempelvis starkare belysning för att uppfylla samma funktion som tidigare. En 
universell belysning kan beskrivas som ljus som anpassar sig efter våra behov. Den bästa 
sammasättningen av ljus för att uppnå detta utgörs av en balanserad kombination av artificiellt 
ljus och naturlig solljus (Steinfeld & Maisel, 2012).  

Artificiellt ljus, det vill säga konstgjort ljus, är lättare att kontrollera samt är mer konsistent 
och förutsägbar än naturlig belysning. Användningen av naturligt solljus är något som 
dessutom kräver arkitektiska utformningslösningar som gör att soljuset direkt eller genom 
reflektion leds in i utformningen. Naturligt ljus innebär dock samtidigt både en lägre 
belysningskostnad samt att tillgången av dagsljus kan göra att säsongsbetonade psykologiska 
variationer reduceras. Ljusschakt och atrium är exempel på utformningar som kan användas 
för att skapa naturligt ljusinsläpp i en byggnad. Lösningen för att uppnå en så stor nytta som 
möjligt av dagsljuset är att släppa igenom tillräckligt med ljus utan att åstadkomma 
olägenheter som bländning, temperaturpåverkan, starka reflektioner samt stor ljusabsorbering 
av ytor (Steinfeld & Maisel, 2012). 
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Figur 23: Station i Wien med glansiga ytbeläggningar som orsakar blänk och ljureflektioner med risk
för att skapa desorientering hos resenärerna. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 

En riktlinje för att uppnå en belysning som uppfyller universell utformning är att hålla en 
jämn grundbelysning i hela området för att reducera uppkomsten av förvrängingar och 
desorientering. En ojämn belysning försvårar för det visuella intrycket och kan även vara 
distraherande, då uppfattningen om miljön förändras. Det bör även eftersträvas att utrymmet 
innehar en grundläggande omgivningsbelysning av indirekt ljus, alternativt en lägre 
grundbelysning, som sedan fördelaktigen kombineras med kontrollerad och flexibel 
uppgiftsorienterad belysning. Ett exempel på när uppgiftsorienterad belysning behövs är vid 
läsning av mindre text. Då starkt ljus och bländning kan generera huvudvärk och 
desorientering bör belysningen vara utformad på ett sådant sätt att både direkt och 
reflekterande bländning förebyggs. Situationer som det är extra viktigt att reducera 
uppkomsten av bländning i är vid nivåskillnader med trappor och ramper (Steinfeld & Maisel, 
2012). 

 

 

Figur 22: Station i München respektive Nürnberg med naturligt ljusinsläpp via ljusschakt,
kompletterat med artificiellt ljus för att skapa en jämn belysning. Bildkällor: Nils Helleland, 2011 och
2008. 



 

  

43 

 

Den kraftiga skiftningen i ljusnivå som uppstår vid övergång mellan dagsljuset utomhus och 
inomhusbelysningen kan orsaka desorientering, framförallt för personer med synnedsättning 
och äldre vars ögon anpassas långsammare efter ljuset än yngres. För att underlätta 
övergången bör belysningen vara utformad så att den ger en gradvis ljusförändring så att 
ögonen ges tid att hinna anpassa sig (Steinfeld & Maisel, 2012).  

 

 

 

För att möblerna i miljön ska uppnå en universell standard och passa så många som möjligt 
bör de ha flexibel användning, vara anpassningsbara för många olika storlekar, vara lätta att 
manövrera i dagligt bruk samt vara lätta att underhålla. Möblerna bör placeras på sådant sätt 
att de skapar goda förutsättningar för social integration, trafikflöden och bekväm förflyttning 
För att möbleringszonen ska vara lättmanövrerad bör dessutom för mycket möbler undvikas. 
En välfungerande miljö som är både lättnavigerad och lättmanövrerad är något som värderas 
betydligt högre än en miljö som är enbart estetiskt tilltalande (Steinfeld & Maisel, 2012).  

För att skapar gynsamma förutsättningar för social integration bör sittplatserna vara på ett 
maximalt avstånd av 2,5 meter från varandra samt erbjuda en 90 graders visuell kontakt 
mellan olika individer. Flexibla möbler är extra viktigt i publika arrangemang, där människors 
valmöjligheter är begränsade och de saknar möjlighet att välja det mest bekväma 
sittalternativet för dem. I de fall utrymmet även inrymmer långtidväntan bör flera olika 
sittmöjligheter erbjudas. Varje alternativ bör i det fallet inneha utmärkande fördelar som 
exempelvis en bra vy eller mer avskildhet. Det bör även finnas tillgång till tillfredsställande 
och ställbar uppgiftsorienterad belysning som kan användas vid läsning (Steinfeld & Maisel, 
2012).  

Inredningsarkitekturen är som helhet viktig för att skapa liv åt en utformning samtidigt som 
det är en viktig del av att reducera uppkomsten av barriärer i den miljö vi skapar. Genom en 
välkoordinerad sammansättning av orientering, belysning, akustik, färgsättning, möbler och 
golvbeläggning kan en säker och bekväm miljö skapas, utformad för att höja livskvaliteten 
hos alla användare (Steinfeld & Maisel, 2012).   

 

Figur 24: Kraftig skiftning mellan inomhusbelysning 
och dagsljus kan skapa desorientering hos resenärerna.
Bild från station i München.  

Bildkälla: Nils Helleland, 2011.
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2.5.2 Bra tillgänglighet och samspel 

Gång och cykelstråk 

Då gång och cykel oftast utgör det dominerande färdsättet till och från kollektivtrafiken bör 
dessa vara prioriterade vid utformningen av bytespunktens yttre funktioner. Bra, gena och 
säkra gång- och cykelvägar till hållplatsen är också av stor betydelse för att gång och cykel 
ska kunna komplettera kollektivtrafiken på ett bra sätt samt för att skapa en god tillgänglighet 
och koppling mellan stationsområdet och omgivningen. Framför allt är samspelet med 
cykeltrafiken viktigt, då införandet av cykelparkering vid varje hållplats kan leda till att 
bytestiden mellan cykel och kollektivtrafik i princip försvinner och att den totala restiden kan 
reduceras. Bra cykelvägar till hållplatsen innebär också att kollektivtrafikens 
upptagningsområde blir större som en effekt av att det accepterade förflyttningsavståndet blir 
större (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Gång- och cykelbanorna till och från bytespunkten bör vara säkra, välbelysta och av god 
kvalitet. Samtliga ytor bör i det fallet vara släta, nivåfria och ha små lutningar. Gångytorna 
bör dessutom vara dimensionerad så att god framkomlighet uppnås och trängslen minimeras. I 
största möjliga mån bör man eftersträva att gång- och cykelbanan är separerade både från 
varandra och från körbanan (Bjerkemo & Serder, 2011). 

Bra kvalitet på gångytor som är utan eller med små nivåskillnader samt har tillfälliga 
viloplatser är en viktig grundförutsättning även inom bytespunkten och mellan de olika 
färdmedel som är knutna till den. Funktioner som hissar och rulltrapport vid nivåskillnader 
och automatiska dörrar inom stationsområdet är i det fallet något som värderas högt ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Funktioner som taktila ytor och ledstråk, samt kontrastmarkering i 
form av mörk respektive ljus beläggningsyta krävs dessutom på bland annat hållplatsytor och 
plattformar för att synnedsatta ska kunna röra sig obehindrat på platsen. Uppehållsytorna bör 
också inneha tillräckligt utrymme för barnvagn, rullstol, rullator och stora väskor samt 
erbjuda vilomöjligheter i form av sittbänk och ståstöd (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Nivåskillnader är ofta besvärande för alla resenärer, men de är ofta nödvändiga vid större 
bytespunkter för att kunna skapa effektiva och koncentrerade byten. Vanligtvis överbryggas 
dessa nivåskillnader som nämnt med hissar, ramper eller trappor (Steinfeld & Maisel, 2012). 
Vid nybyggnation bör man dock eftersträva att reducera behovet av hissar och ramper så 
mycket som möjligt och istället tillämpa en universell utformning där konstruktionen trappa 
och ramp kan ersättas med en flat yta som alla kan använda. Trappsteg innebär nämligen en 
ansträngning för alla, oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller inte (Kawauchi, 
2010). En miljö utan trappor gynnar dessutom alla individer genom en ökad säkerhet samt en 
förbättrad rörelseeffektivitet. För rörelsenedsatta och synnedsatta kan dock även den minsta 
nivåskillnad orsaka en olycka eller skapa en svår och ansträngande miljö. Sådana mindre 
nivåskillnader kan uppstå som en effekt av ojämn golvyta, mattor samt skillnad i höjd på 
golvmaterialet mellan två rum (Steinfeld & Maisel, 2012).  
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Då fall är den vanligaste skadeorsaken hos rörelsenedsatta är markunderlaget viktigt att 
beakta vid utformningen av gångytor. Den mest kritiska faktorn i att förebygga uppkomsten 
av halka och snubbling är användningen av en bra ytbeläggning. Täta material som glas, sten 
eller betong kan ytbehandlas med halkbekämpning, men kan fortfarande utgöra en fara i vått 
tillstånd då en vattenfilm lägger sig på ytan. Materialvalet bör därmed styras av ytans 
användning och placering, framförallt huruvida den utsätts för väta eller inte. Rätt använt kan 
golvmaterialet medföra, förutom bra markunderlag, en positiv effekt på ljudkvaliteten i 
utrymmet samt ge effektiva ledtrådar för vägledningen (Steinfeld & Maisel, 2012). 

Taktila ledstråk är huvudsakligen utformade för att hjälpa synnedsatta att finna viktiga 
målpunkter i miljön. Genom en lämplig utformning kan de dock vara till vägledande hjälp för 
alla resenärer. Genom att tillämpa ett enkelt linjesystem som ger vägledning till 
nyckelpunkterna i miljön som plattformar och toaletter kan det taktila systemet bli en del av 
den allmäna vägledningen i miljön och något som alla resenärer kan dra nytta av (Steinfeld & 
Maisel, 2012). Ledstråken kan även med fördel användas för att visuellt sammanbinda ett 
geometriskt svårt övegångställe genom att tydliggöra färdvägen (NVF, 2011).  

Vid utformningen av ledstråken bör man i största möjliga mån eftersträva att tillämpa 
naturliga ledstråk genom att utnyttja befintliga detaljer i gatumiljön som de synnedsatta kan 
följa längs. Det naturliga ledstråken kan sedan i sin tur kompletteras med konstgjorda ledstråk 
i de fall ledstråken är otillräckliga och inte hänger samman. En viktig riktlinje vid utformning 
av taktil information är dock att inte frångå standardutformningen i för stor grad, då 
igenkänningsbarheten är av stor betydelse för synnedsatta. De taktila lösningarna inom ett och 
samma område bör dessutom vara så lika och förutsägbara som möjligt, då för många olika 
lösningar kan skapa förvirring (NVF, 2011). 

 

 

Figur 25: Taktila ledstråk är väsentliga för att skapa god orientering inom bytespunkten, men en för
stor mängd linjer bör undvikas för att inte skapa motsatt effekt. Bilder från station i München
respektive Aten. Bildkällor: Nils Helleland, 2011 och 2009. 
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Kollektivtrafik 

Bussarnas framkomlighet i trafiksystemet kan enklast säkras genom att undvika att trafiken 
fördröjs av bilköer eller korsande gång-, cykel och biltrafik. Detta kan exempelvis uppnås 
genom åtgärder som separata körfält eller prioritering i trafiksignaler. Enkla och 
genomgående körvägar bör eftersträvas då vändrörelser är både yt- och tidskrävande 
(Bjerkemo & Serder, 2011). 

Vad gäller tåg så måste det av tekniska orsaker alltid finnas ett visst avstånd mellan tåg och 
plattform. Det bör i det fallet eftersträvas att avståndet är så litet som möjligt för att hindra att 
resenärer faller ner i hålet.  Det största problemet med på- och avlastning vid plattformar är 
dock inte själva påstigningen utan säkerhetsrisken med att någon ska falla ner från själva 
plattformen och framför fordonet. Problemen kan enkelt åtgärdas genom användning av en 
avskiljande barriär med skjutdörrar som öppnas när tåget stannar vid plattformen. Barriären 
kan i det fallet även reducera buller. Nackdelen med denna utformning är dock att systemet 
kräver ett komplext kontrollsystem. Ett alternativ till barriärsystemet är att införa ett 
multisensoriskt varningssystem längs plattformens kant för att öka medvetenheten om 
nivåskillnaden och faran vid ankommande fordon. Varningssystemet kan utgöras av en 
kombination av taktil varning i golvbeläggningen och kontrasterande färg, kombinerat med 
röda varningsljus längs kanten och ljud i samband med att fordonet anländer. För att den 
taktila varningen inte ska misstas för att vara en del av det taktila ledstråket bör ledstråket 
finnas på ett säkert avstånd från plattformskanten (Steinfeld & Maisel, 2012). 

Biltrafik 

Behov av bilangöring i form av avsläppningsplats för bil, samt framkörning av taxi och 
färdtjänst är vanligt särskilt vid bytespunkter som täcker in flera linjer. Angöringsplatsen för 
privatbil kan i det fallet vanligtvis vara gemensam med taxi, färdtjänstfordon och annan 
kompletteringstrafik. Avsläppningsplatserna bör vara i nära anslutning till hållplatser och 
viktiga entréer utan att vara i konflikt med fotgängare, cyklister och andra funktionskrav. Ett 
behov av parkeringsplatser finns dessutom i det fall bilpendling förekommer.  

Det är fördelaktigt om de olika bilfunktionerna kan lokaliseras i en naturlig följd med 
avsläppningsplats närmst entrén, följt av korttidsplanering och sedan långtidsplanerings längst 
från entrén. Gångvägarna mellan parkeringarna och hållplatserna bör vara gena och vara väl 
belysta. Bilparkeringen bör dessutom vara upplyst och väl synlig från omgivningen för att 
undvika skadegörelse (Bjerkemo & Serder, 2011). 

Konfliktpunkter 

Konflikter mellan olika färdmedelsslag bör i största möjliga mån undvikas, även de mellan 
gående och cyklister. Vid förekomst av stora fotgängarflöden och frekventa byten bör 
bytespunkten utformas så att gående inte behöver korsa körytor för bilar eller bussar 
(Bjerkemo & Serder, 2011). I de fall det dock finns behov av att korsa en gata eller väg har 
övergångsställen en stor betydelse för tryggheten hos funktionsnedsatta när de rör sig i 
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trafiken. Personer med orienteringssvårigheter i form av synnedsättning eller kognitiv 
funktionsnedsättning har nämligen vissa svårigheter med att samspela med sina 
medtrafikanter då de är begränsade i att kunna uppfatta och tolka de andra trafikanternas 
avsikter. Problemet blir framförallt tydligt i komplicerade trafiksituationer som kräver mycket 
samspel mellan inblandade trafikanter (Holmberg et al., 2008).  

Utformningen av en säker och välfungerande överfart handlar mycket om att hänvisa 
fotgängaren till säkra övergångsställen snarare än att man hindrar dem från att korsa gatan 
(SKL & Trafikveket 2012). En universell riktlinje för utformningen av själva överfarten är att 
övergångstället ska ges sådan utformning att den ger mest möjliga synlighet för både 
fotgängare och motortrafik. Överfarten bör dessutom medföra en reducerad hastighet hos 
motorfordonen. I de fall behovet av nedrampning vill undvikas kan ett upphöjt 
övergångsställe eller ett upphöjt korsningsområde vara en fördelaktlig lösning (NVF, 2011).     

En nackdel med övergångställen är fenomenet falsk trygghet, vilket innebär att trafikanten 
känner sig trygg och minskar uppmärksamheten i en situation som egentligen är riskfylld 
(Holmberg et al., 2008). Fotgängare förknippar övergångsställen med säkra platser att korsa 
gatan på och de ser sig därför inte alltid så noga för, samtidigt som långt ifrån alla bilar 
stannar för övergående. I vissa fall kan ett övergångsställe dessutom leda till att bilförare 
accelererar när de närmar sig överfarten för att de ska hinna före fotgängaren. Genom att 
placera övergångsstället i nära anslutning till en korsning underlättas dock samspelet mellan 
fotgängare och fordon samtidigt som fotgängaren får en tydligare exponering, med följden att 
olycksrisken minskar. Även cyklisterna bör tydligt exponeras vid överfart, där en cykelbana i 
vägbanan är att föredra framför en egen cykelöverfart (Hydén, 2010). 

Ett modernt planläggningskoncept som är ett alternativt till och står i direkt kontrast till 
övergångsställen är att använda utformningsprincipen shared space.  Principen innebär att 
rörelsefunktioner som gator, vägar och korsningar integreras i det offentliga rummet så att alla 
trafikantgrupper får tillgång till en större yta som de delar gemensamt. Utformningen bygger 
på idén om att skapa en integrerad och människororienterad förståelse av det offentliga 
rummet. En av fördelarna med shared space är att trafikytorna på ett bättre sätt integreras i 
stadsrummet och därigenom skapar en mer estetiskt tilltalande stadsmiljö. Platsen ges i det 
fallet funktionen av en mötesplats. Andra fördelar som framhålls är reducerad hastighet, ökad 
uppmärksamhet på och bättre samverkan mellan olika trafikslag samt en effektivare 
avveckling av trafiken (Oslo kommun – Bymiljøetaten, 2012).   

Shared space innehar goda möjligheter att skapa en universellt utformad miljö, då avsaknaden 
av kanter och gränslinjer medför en miljö som är enkelt för rörelsenedsatta att röra sig i. För 
att undgå trafikfarliga situationer och skapa trygghet för fotgängare och cyklister krävs likväl 
en fortsatt tydlig visuell indelning mellan olika zoner och funktioner. Funktionsindelningen 
görs dock i det fallet istället genom kontraster i material och färg. Tydlig uppmärkning behövs 
för att platsen ska vara förutsägbar, skapa god översikt över trafiksituationen samt för att göra 
trafikanterna observanta. Saknas tydlig visuell struktur utformar trafikanterna egna regler med 
risk för att fotgängare och cyklister korsar platsen kors och tvärs då de väljer den kortaste 
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vägen. En alltför tydlig uppmarkering bör dock undvikas då det riskerar att motarbeta shared 
space- konceptet genom att fotgängarna instinktivt uppfattar det som att vanliga körregler 
gäller på platsen och lämnar företräde för bilarna. (Oslo kommun – Bymiljøetaten, 2012).  

Vid shared space bör man eftersträva en öppen och flexibel plats med få fasta element. En 
sammanhängande yta i samma nivåplan, det vill säga utan nivåskillnader, medför att ytan 
framställs som ett enhetligt element trots funktionsindelningar. Genom att samla alla 
fristående gatuelement i möbleringszoner erhålls också en mer flexibel yta. I de fall det är 
möjligt kan det även vara fördelaktigt med ett centralt placerat element som förstärker det 
samlade intrycket och på ett naturligt sätt definierar trafikmönstret på platsen. Förutom 
platsens öppenhet har platsens storlek också stor betydelse för hur platsen upplevs. En stor 
plats där bilisterna framför med hög hastighet kan göra att fotgängaren upplever överfarten 
som otrygg. En större yta innebär samtidigt att både bilisterna och fotgängarna har bättre 
möjlighet till att vara flexibla i sitt kör- och rörelsemönster (Oslo kommun – Bymiljøetaten, 
2012). 

För att en shared space- yta ska kunna användas på ett fullgott sätt finns det ett stort behov av 
ledlinjer och varningsmarkeringar och trygga gångzoner anpassade för funktionsnedsatta. Det 
finns även ett behov av arkitektoniskt samband mellan byggnaderna kring platsen för att 
skapa en känsla av enhetlig miljö. Det är i det fallet viktigt att välja material som 
överensstämmer med platsens estetiska uttryck och färgsättning för att bevara platsens historia 
och grundläggande karaktär (Oslo kommun – Bymiljøetaten, 2012). 

Utformningen för en välfungerande shared space-yta är avhängig av platsen i form av 
trafikmängd, lokalisering och platsens användning. Utformningen fungerar dock mest 
optimalt när mängden motortrafik är begränsad och det finns en balans mellan mängden 
motortrafik och fotgängare. Trafiksammansättningen har nämligen stor betydelse för vems 
premisser trafikavvecklingen sker på och det mest optimala är att motorfordonen är färre än 
fotgängare. Det är viktigt att bilisterna inte tar sig ensamrätt, då de fortsatt är den starkaste 
parten i en konfliktsituation med en fotgängare. Biltrafiken behöver även framföras med låg 
hastighet för att det ska vara möjligt att få till ett bra samspel, med möjlighet till ögonkontakt, 
samt för att skapa en trygg miljö och god framkomlighet för fotgängarna. Det kan med andra 
ord finnas behov av fartdämpande åtgärder och skyltning vid infarten till området för att 
upplysa motortrafiken om områdets användning (Oslo kommun – Bymiljøetaten, 2012). 

I de fall en plats i liten grad är tillpassad för användning och uppehåll av fotgängare är det 
vanligtvis mest fördelaktigt med en traditionell separering av motortrafik och fotgängare. 
Desto bättre tillpassning platsen har till fotgängarnas aktiviteter, desto mer aktuellt är det dock 
med shared space. Vid nybyggnation finns det dessutom goda möjligheter att integrera 
universell utformning i huvudlösningen och därigenom skapa en helhetsmässig och 
sammanhängande produkt direkt från början utan behov av speciella tillpassningar i efterkant 
(Oslo kommun – Bymiljøetaten, 2012).  
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Underhåll 

För att kunna säkerställa en hög tillgänglighet hela året och för att förebygga olyckor behövs 
en god skötsel och underhåll av bytespunkten. Framförallt gäller det underhåll av 
informationsskyltar, högtalare och hissar och rulltrappor samt snöröjning och 
halkbekämpning. En god samverkan mellan gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik 
förutsätter dessutom en gemensam drift- och underhållsplanering. Framförallt gäller det 
vinternväghållningen, där inte bara bussgatan utan även hållplatsytan och gång- och 
cykelvägarna bör snöröjas i ett tidigt stadium. Bytespunktens underhåll är något som är av 
stor betydelse för alla resenärerna som använder den. (Bjerkemo & Serder, 2011). 

2.5.3 Bra informationssystem 

Informationen som behövs i kollektivtrafiksystemet är i många fall omfattande och komplex 
och beskriver ofta många olika varianter och förslagsalternativ. Anledningen är att olika 
resenärer efterfrågar olika typer av information, samtidigt som mer ovana resenärer behöver 
mer information än de som åker mer frekvent. Utöver den permanenta informationen i form 
av linjekartor, tidtabeller och prisuppgifter så kan det dessutom tillkomma ny information om 
förseningar och ändringar. 

I tillägg till den stora informationsmängden så måste resenären under resans gång samtidigt 
fatta många snabba beslut och i många fall utan assistans av någon. Besluten fattas dessutom 
ofta på platser med många intryck och som gärna är både högljudda och stressiga. Stora och 
snabbt förflyttande folkmassor som rör sig i många olika riktningar kan också det vara en 
utmaning, framförallt för ovana resenärer. Möjligheten att kunna ta till sig all information på 
ett korrekt och effektivt sätt är med andra ord en kritisk aspekt för resenären, varpå 
informationslödet bör göras så enkelt som möjligt. Det är också viktigt att informationen 
placeras på rätt plats och där den har störst efterfrågan för att den ska ge störst möjliga nytta 
(Steinfeld & Maisel, 2012). 

Utgångsläget för att ett bra informationssystem ska kunna skapas på bytespunkten är att 
kollektivtrafiksystemet är uppbyggt av en enkel och begriplig struktur. I det fallet är det lätt 
att ge bra information samtidigt som informationen får bättre genomslagskraft. Bra 
information på bytespunkten är väsentligt både för att sammordningen av olika trafikslag ska 
kunna ske smidigt samt för att bytespunkten ska kunna utnyttjas effektivt med korta 
hållplatstider (SKL & Trafikverket, 2012). 

Grundprincipen för informationsflödet på bytespunkten är att resenären ska mötas av den 
information som den behöver, snarare än att personen ska behöva leta upp information. 
Oberoende av resenärens ankomstriktning ska det vara enkelt för resenären att snabbt få 
information om tider och platser för olika avgångar. Översiktstavlor över ankomster och 
avgångar bör därför finnas i närheten av huvudflöden, men placerade på ett sådant sätt att 
människor som använder dem inte stör huvudflödet. Vägvisningar till de olika hållplatslägen 
bör också finnas tydligt utmärkt, likaså vägvisning till olika funktioner i bytespunkten som 
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toaletter, bagageförvaring och annan service. All informationen ska kunna uppfattas på ett 
behagligt avstånd och betraktningsvinkel. I de fall det är möjligt kan det dessutom vara 
fördelaktigt att skapa gemensamma, centrala ytor för stillastående resenärer som läser 
informationsskyltar och försöker orientera sig för att inte hindra huvudströmmen av 
människor (Bjerkemo & Serder, 2011). 

En bra princip för informationssystemet är att resenären först möts av översiktlig information 
som hjälper resenären att orientera sig och ta ut huvudriktning. Efter den första 
grovsorteringen av resenärsflödena kan sedan mer detaljerad information ges för den specifika 
resenärsgruppen. En tydlig fysisk miljö underlättar i det fallet genom att informationen 
enklare kan anpassas efter det färdmedel som det berör. Det är viktigt att begränsa 
informationsflödet i en punkt för att den primära informationen enkelt ska kunna uppfattas.  
Likaså är det viktigt att minska inverkan och störning från omgivningen, exempelvis solljus 
som strömmar in och skapar mörka och ljusa fält eller reklamskyltar i blickfånget som gör det 
svårt för resenären att uppfatta väsentlig information (Bjerkemo & Serder, 2011).  

Information som ska leda och hjälpa resenären att hitta till nyckelpunkter i miljön som 
biljettautomater, informationsservice, faciliteter och avgångsplatser kan enkelt gestaltas i form 
av statiska och visuella symboler. Symbolerna bör i det fallet placeras på den mest synliga 
platsen, det vill säga över huvudet, och ha sådan färg, storlek och kontrast att den är väl synlig 
mot bakgrunden och sticker ut från bytespunktens övriga färgsystem. Föränderlig information 
om linjer, destinationer, allmänna meddelande, avgångar och ankomster kräver dock 
dynamiska skyltar som enkelt kan visa informationen på elektroniskt displayer. De dynamiska 
skyltarna bör skyddas mot blänk, vara fria från förvridning och flimmer samt vara på sådan 
höjd att de kan läsas från det tänkta avståndet.  Då de dynamiska skyltarna ofta utgör barriärer 
för personer med synnedsättning är det viktigt att de kompletteras med ljud. Omvänt kan 
avsaknad av visuell information på toaletter och andra begränsade utrymmen göra att 
hörselnedsatta missar viktiga meddelanden om exempelvis förseningar eller spårbyten 
(Steinfeld & Maisel, 2012). 

Figur 26: Bilder från stationsanläggning i Wien som visar exempel på god placering och utformning 
av information, där informationen synliggörs på ett bra sätt och har god läsbarhet utan att störa
rörelseströmmarna. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 
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Bra vägvisning inom bytespunkten är en grundläggande bekvämlighetsfaktor för bytet och 
information bör finnas både inne på stationsområdet och utanför. Informationen för avresan 
skiljer sig dock från informationen som efterfrågas vid ankomsten. Vid avresan kan 
informationsbehovet gälla att hitta resmöjligheter, avgångsplats samt som stöd och vägledning 
under byten. Realtidsinformation och underhållning i form av bildskärmar som visar 
kommunal information och nyheter minskar dessutom den negativa känslan av väntetiden. 
Väsentlig ankomstinformation vid större bytespunkten kan i sin tur vara att peka ut rätt utgång 
för resenären så att den hamnar i rätt riktning mot sin målpunkt samt turistinformation och 
orienteringskartor över bytespunktens närområde. (Bjerkemo & Serder, 2011). Bortaänden av 
kollektivtrafikresan är den som vanligtvis bedöms vara viktigast. Oftast ligger dock fokus på 
att resenären kommer till bytespunkten och ska ta sig vidare med ett kollektivtrafikfordon, 
snarare än att resenären ska hitta från stationen och till en målpunkt som inte ligger i direkt 
anslutning till avstigningsplatsen. Bytesmöjligheterna och att hitta mellan hållplatserna är i 
många fall också otydliga (Bjerkemo, 2011).  

Visuell ledning där man ser fordonet eller platsen man ska till upplevs oftast starkare än 
skyltad vägledning. En användbar princip är därför att skyltad vägledning enbart ska behövas 
i de fall den rätta färdvägen avviker från den naturliga färdvägen. Ett enkelt och naturligt 
rörelsesystem fordrar med andra ord mindre information, i många fall enbart i form av 
preciserande eller förstärkande upplysning. Det ideala fallet är att information enbart ska 
behövas om avgånsplats och avgånstid, med undantag för kompletterande information för 
funktionsnedsatta. Information för bekräftelse är dock fortsatt viktigt för trygghetskänslan, 
exempelvis en klocka som visar att man hinner till sin anslutning eller en skylt som visar att 
man är på väg åt rätt håll. Informationstavlorna kan i många fall genom sin placering fungera 
vägledande för hur resenären ska gå. Tavlor som är bredvid varandra är också lättare att 
jämföra, exempelvis en tavla för stads- respektive regionbuss. (Bjerkemo & Serder, 2011). 

På bytespunkten bör man sörja för att ta fram sammanhållna informationsstrukturer där 
informationen är synbar, urskiljningsbar, läsbar, lättförståelig, frekvent och relevant. 
Informationen ska kunna tillgodoses av alla och bör vara en kombination av både 
högtalarinformation och synbar information. Grafisk information i form av figurer kan med 
fördel användas då det innebär att information kan ges på ett tydligt sätt utan hänsyn till 

Figur 27: Tv-skärmar med information om
avgångstider finns välplacerade ovanför biljett-
automaterna. Informationen har dessutom en
genomgående distinkt blå färgsättning som gör att
den sticker ut från bytespunktens övriga
färgsystem. Bild från station i Wien.  

Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 
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språkkunskaper. Nackdelen är dock att symbolerna kräver en viss storlek samt att skillnader i 
olika informations betydelsegrad är svår att tydliggöra. Allmänt för text gäller att gemener är 
lättare att läsa än versaler, likaså är ljus text mot mörk bakgrund lättare än motsatsen. Skyltar 
bör även belysas utifrån snarare än inifrån, och ha en tillfredsställande belysningsstyrka. 
Digitala skyltar bör dessutom placeras så att de inte hamnar i direkt motljus eller är solbelysta 
för att underlätta läsning (Bjerkemo & Serder, 2011). 

Vad gäller information och universell utformning finns det fyra nyckelpunkter som bör tas 
extra hänsyn till vid utformning av grafiska skyltar; teckensnitt, struktur, miljöfaktorer som 
exempelvis belysning, samt personliga faktorer som uppmärksamhetsnivån hos läsaren. Vad 
gäller textens utformning är det viktigt att bokstäverna har tillräckligt stort avstånd till 
varandra, både horisontellt och vertikalt, för att de inte flyta samman och för att texten ska 
vara enkel att läsa. Versaler kan användas vid enskilda ord medan längre meddelanden bör 
utföras med gemener. Den teckenfärg som förespråkas är gröna, gula eller gråa bokstäver mot 
en bakgrund med hög kontrast (minst 70 %) för att informationen ska ha en hög läsbarhet. 
Vad gäller placering av informationsskyltar bör skyltarna vara organiserade på ett konstant 
och hierarkiskt sätt, både för att underlätta informationsflödet och för att ge vägledning. 
Informationsskyltarna bör dessutom i största möjliga mån vara flexibla för att informationen 
enkelt ska kunna uppdateras. Interaktiva informationssysystem har den stora fördelen att de 
kan innehålla mycket information samtidigt som de kan utformas för olika behovsnivåer av 
information. Systemet kan dessutom utformas med hörbar information för de som är 
synnedsatta eller är blinda (Steinfeld & Maisel, 2012). 

 

 

 

För att underlätta för resenärer som inte är bekanta med det lokala språket kan internationellt 
igenkänningsbara ideogram användas för att identifiera viktiga element i omgivningen så som 
toaletter, utgångar och information. Ideogramen reducerar även mängden information som 
måste visas, genom att omsätta text till symboler, varpå informationen blir mer tydlig och 
enklare för läsaren att ta till sig (Steinfeld & Maisel, 2012). 

  

Figur 28: En hiss vid en station i Nürnberg saknar tillräcklig
kontrast för att klara synliggöra väsentlig information på ett bra
sätt. Informationen flyter i detta fall samman med bakgrunden och
missas lätt av resenären.  

Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 
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3 Fältstudie – Nulägesanalys 

3.1 Upplägg och bedömningskriterier 

En fältstudie på plats vid Majorstuens knutpunkt görs i syfte att finna kvaliteter och brister i 
dagens trafiksystem. Nulägesanalysen utgår i det fallet ifrån en egentillverkad 
kvalitetsmodell, vilken tar fasta på 14 kvalitetsgrupper som representerar starka och 
betydelsefulla karaktärsdrag som påverkar en bytespunkts attraktivitet och användning. 
Utgångspunkten till samtliga framtagna kvalitetsgrupper är kvaliteternas starka koppling till 
universell utformning, genom att de i många fall är avgörande för funktionsnedsatta men 
också har stor påverkar på alla resenärer rent generellt. Kvaliteterna grundas på den kunskap 
som har inhämtats från litteraturstudien och har fokus på bytespunkten som helhet, med de 
gående som rör sig till, från och i bytespunkten som främsta studieobjekt.  

Genomförandet av fältstudien består av en strukturerad kartläggning av området där kvaliteter 
och brister med avseende på respektive kvalitetsgrupp identifieras, beskrivs och fotograferas 
på plats. Samtliga kvalitetsgrupper har underkategorier som är tänkta att underlätta 
informationsinsamlingen genom att beskriva vad som mer i detalj ska undersökas. Det är 
alltså underkategorierna som bedöms i fält och de är valda på ett sådant sätt att de tillsammans 
ska ge en bra helhetsbeskrivning av den aktuella kvalitetsgruppen. Samtliga bedömningar som 
görs i fält återger en allmän uppfattning av platsen och de studerade kvaliteterna och 
kartlägger därmed inte området i detalj. 
 
Efter avslutad informationsinsamling sammanställs fältunderlaget i tabellform under 
respektive kvalitetsgrupp kompletterat med illustrativa fotografier från platsen (se 3.3 
Resultat). En helhetssummering görs även där de viktigaste nyckelpunkterna från fältstudien 
lyfts fram och beskrivs ur ett systemperspektiv (se 3.4 Summering av fältstudie). 

Resultatet från fältstudien utgör en viktig grund för den kommande analysen genom att påvisa 
vilka grundfaktorer som bör fångas upp och arbetas vidare med respektive reduceras och 
motverkas i den nya utformningen av Majorstuens knutpunkt sett utifrån ett universellt 
perspektiv. 

Följande kvalitetsgrupper har valts att representera karaktären hos Majorstuens knutpunkt 
som bytespunkt på en mer övergripande studienivå:  

1. Landmärke  
2. Sammanbindning;  

Bytespunkt-Stadsmiljö  
3. Sammanbindning;  

Inom bytespunkten  
4. Struktur  
5. Kompakthet  
6. Översikt  

7. Barriärer  
8. Konfliktpunkter  
9. Anslutning hållplatser  
10. Nivåskillnader/lutningar  
11. Information  
12. Komfort  
13. Miljö  
14. Service  



 

54 

 

3.2 Underlag – Majorstuens knutpunkts principiella uppbyggnad 

Majorstuens knutpunkt betjänar kollektivtrafik i form av T-bana, buss och spårvagn. 
Bytespunkten är utformad med ett centralt stationsområde, som tjänstgör åt T-banestationen 
samt cykel- och bilparkeringsytor. Stationsområdet kan nås via 4 entréer; från Slemdalsveien, 
Valkyriegata, Kirkeveien samt från Bogstadveien. Entrén från Kirkeveien är stationens 
huvudentré. 

Stationsområdets och bytespunktens framsida utgörs av Majorstuhuset som är vänd mot 
Kirkeveien (se Figur 30). Spårvagnshållplatsen är placerad i direkt anslutning till huvudentrén 
i Majorstuhuset. Busshållplatserna finns i sin tur utspridda längs stationsområdets samtliga 
sidor, med undantag av en hållplats för linje 20 och 28 i nordöstlig riktning på Kirkeveien. 
Taxi har tilldelats en egen yta längs Slemdalsveiens sydvästra sida.  

Figur 29: Översiktskarta över dagens Majorstuens knutpunkt. Bildkälla: Norconsult, 2013,
bearbetad av Helena Jönsson. 
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Båda T-baneplattformarna kan nås från huvudentrén, medan entrén från Bogstadveien 
huvudsakligen betjänar den sydvästra plattformen och entréerna från Slemdalsveien och 
Valkyriegata huvudsakligen den nordöstra plattformen. Plattformarna är sammanbundna strax 
innanför huvudentrén samt att det i änden på båda T-baneplattformarna desutom finns en 
nedgång till en gångtunnel som förbinder plattformarna. Det grå fältet strax innanför 
huvudentrén utgör en informationsbyggnad avsedd för resenärerna medan de grå fälten på T-
baneplattformarna visar plattformarnas väderskydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: Majorstuhuset är karaktäristiskt för Majorstuens knutpunkt och utgör
bytespunktens framsida. Huvudentrén syns till höger i bilden.  
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3.3 Resultat 

Fältstudien genomfördes på eftermiddagen den 11 februari och förmiddagen den 21 februari 
år 2013. Första fältbesöket la grunden för den inhämtade informationen medan det andra 
besöket gjordes i kompletterande syfte. 

 

1) Landmärke  

Det som har studerats är: 

 Bytespunktens synlighet/identifierbarhet i stadsmiljön 

 Förekomsten av en tydlig huvudentré 

Tabell 4: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Landmärke.  

Kvaliteter Brister 
Majorstuhuset är en tydlig huvudentré och utgör 
bytespunktens framsida och landmärke. Byggnaden 
utgör ett starkt visuellt intryck i miljön på grund av sin 
storlek och form. Se Figur 31. 
 

En otydlig och stängd stationskaraktär ut mot 
Sørkedalsveien/Bogstadveien och 
Slemdalsveien/Valkyriegata gör att de sidorna får en 
antydan av bytespunktens baksida. Se Figur 33 och 34. 

Framför Majorstuhuset finns en öppen yta i 
stadsstrukturen som gör att huvudentrén är väl synlig 
på avstånd. Se Figur 31. 
 

Majorstuhuset som är i beige färgnyans försvinner lätt i 
den omgivande, färgstarka bebyggelsen. Se Figur 35. 

"Majorstuhuset" i guldtext på fasaden ut mot Kirkeveien 
och mot stationsområdet ger en tydlig platslokalisering. 
Se Figur 32. 
 

Guldtexten "Majorstuhuset" har för liten kontrast mot den 
beiga byggnadsfärgen för att vara vägledande och 
synbar på avstånd. Se Figur 32. 
 

Spårvagnshållplatsen framför Majorstuhuset skapar en 
tydlig stationskaraktär framför huvudentréen. Se Figur 
31. 
 

Reklam och handel längs stationens ytterfasader och vid 
huvudentrén inverkar på resenärens blickfång och gör att 
bytespunkten entréer döljs något av sin omgivningsmiljö. 
Se Figur 36. 
 

 Den intensiva trafiken på Kirkeveien tar delvis bort fokus 
från Majorstuhuset och huvudentrén. 
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Figur 32: "Majorstuhuset" i guldtext på fasaden
finns på både fram- och baksidan av byggnaden. 

Figur 31: Majorstuhuset är en tydlig symbol för
bytespunkten och är väl synlig i stadsmiljön.  

Figur 33: Stationsområdet sett från Bogstad-
veien. Stationsområdet avskärmas av bostadshus
och den solida fasaden visar inga tecken av att
stationen ligger bakom. 

Figur 34: Bytespunkten sett från Slemdalsveien.
Grå betongmur avskärmar mot gatan och döljer
stationsområdet. Stationsområdet är dessutom
nedsänkt. 

Figur 35: Färgstarka byggnader vid Kirkeveien
mitt emot Majorstuehuset gör att Majorstuhuset
har konkurrens om att sticka ut från miljön. 

 

Figur 36: Reklam och handel längs byggnads-
fasaden, här utmed Sørkedalsveien/ Bogstadveien, 
försämrar stationsentrérnas synlighet i miljön. 
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2) Sammanbindning: Bytespunkt – Stadsmiljö 

Det som har studerats är: 

 Bytespunktens tillgänglighet i stadsmiljön för gående, cyklister och bilister. 

Tabell 5: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Sammanbindning: 
Stationsområde – Stadsmiljö. 

Kvaliteter Brister 
Många naturliga genomgångar till stationsområdet finns 
i byggnadsfasaden längs Sørkedalsveien/Bogstadveien 
vilket skapar goda förutsättningar för god tillgänglighet 
till stationen. Se Figur 37.  
 

Flertalet av de naturliga genomgångarna i 
byggnadskroppen utmed Sørkedalsveien/Bogstadveien 
är blockerade och outnyttjade som resenärsgenomfarter. 
Se Figur 42. 

Både entrén från Bogstadveien och entrén som ligger 
på baksidan av Majorstuhuset, strax till höger om 
huvudentren, är universellt utformade och kan 
användas av alla brukargrupper. Entréernas placering i 
förhållande till varandra medför att tillgängligheten sett 
till hela stationsområdet är god med avseende på alla 
fotgängare. Se Figur 37. 
 

Cykelnätet i bytespunktens närområde är ofullständigt 
och cykelbanor finns endast längs Kirkeveien, nordöst 
och sydväst om Majorstuhuset. I övriga fall hänvisas 
cyklisterna till trottoaren eller till att dela vägbana med 
fordonstrafiken. Se Figur 43. 
 

Samtliga hållplatslägen och stationsentréer ligger i 
anslutning till övergångsställen vilket skapar naturliga 
färdvägar till bytespunkten och stationsområdet. Se 
Figur 38 och 39. 
 

Cyklister och bilister är begränsade att nå stations-
området endast via entrén från Bogstadveien, med 
undantag av en mindre cykelparkering vid entrén från 
Slemdalsveien. En lämplig avsläppningsplats för bilister 
saknas också längs bytespunktens ytterkanter. 
 

Gångytor i form av trottoarer finns på båda sidor av 
vägarna i stationsområdets närområde vilket skapar 
goda möjligheter att nå bytespunkten till fots. Se Figur 
40. 
 

 

Taxi har tilldelats en stor, egen yta lokaliserad till den 
mindre trafikerade Slemdalsveien/Valkyriegata vilket 
bidrar positivt till framförallt stationsområdets 
tillgänglighet. Se Figur 41. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 37: Tillgängligheten till stations-
området angivet som pilar; där röda pilar
visar existerande entréer medan blåa pilar
anger genomgångar i byggnadsfasaden
som kan fungera som potentiella entréer.  

Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av
Helena Jönsson. 



 

  

59 

 

 

Figur 42: Många naturliga entréer finns i
byggnaden utmed Sørkedalsveien/Bogstadveien
men har i dagsläget outnyttjad resenärsanvändning.

Figur 41: Taxi har en egen yta längs den mindre 
trafikerade Slemdalsveien/ Valkyriegata och i 
nära anslutning till ena stationsentrén (längst bort 
i bild). 

Figur 43: Cykelbanan längs Kirkeveien, här strax
norr om Majorstuhuset, är smal och cyklisterna
riskerar att bli trängda av biltrafiken. 

Figur 40: Trottoarer finns längs båda sidor av
bilvägarna kring bytespunkten. Här längs stations-
områdets byggnadsfasad utmed Sørkedalsveien/
Bogstadveien. 

Figur 38: Övergångsstället framför huvudentrén i
Majorstuhuset vägleder resenären rätt. 

Figur 39: Övergångsstället i anslutning till entrén
från Bogstadveien är något förskjuen i förhållande
till entén men entrén är fortfarande väl synlig för
resenären. 
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3) Sammanbindning: Inom bytespunkten 

Det som har studerats är: 

 Sammanhängande gångstråk mellan olika hållplatser  

 Om området är visuellt sammanhängande  

 Förekomst av ledstråk  

 Förekomst av ledtrådar i miljön som karaktäriserar stationsområdet 

Tabell 6: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Sammanbindning: 
Inom bytespunkten. 

Kvaliteter Brister 
Ett inbyggt stationsområde med buss och spårvagn i 
direkt anslutning till entréerna ger en känsla av en tydlig 
helhet. Det nedsänkta stationsområdet bidrar även till 
en känsla av områdessamhörighet. 
 

Gångstråken mellan buss och spårvagn samt 
gångstråken mellan spårvagn och T-bana är inte 
sammanhängande utan klyvs av Kirkeveien. Byten 
mellan buss och T-bana, där bussen stannar på 
stationsområdets motsatta sida, innebär också att minst 
en bilväg måste korsas. 
      

En tydlig skillnad i ljudnivå mellan stationsområdet och 
den omgivande gatumiljön ger en tydlig vägledning om 
när resenären är inne på stationsområdet. 
 

Konstgjorda ledstråk för vägledning i samband med 
öppna ytor saknas inom hela stationsområdet. Se Figur 
46 och 47. 

Det stora antalet entréer till stationsområdet i 
kombination med ett välutvecklat rörelsestråk inom 
stationsområdet medför många rörelsealternativ för 
resenärerna som ska ta sig mellan olika hållplatser. Se 
Figur 44. 
 

Bytespunktens visuella samhörighet kan lätt bli otydlig då 
områdets genomgående gråa-beiga färgnyans lätt 
bleknar i den färgstarka bebyggelsemiljön. 
 

Naturliga ledstråk finns längs rörelsestråken inom 
bytespunkten i form av byggnadsfasader, gräsytor, 
murar och staket. Se Figur 45. 
 

 

Stationsområdet går i sammanhängande färgtoner av 
beigt, grått och rött och har en och samma utformning 
på väderskydden vid entréer, cykelparkering och T-
baneplattformar.  Spåvagns- och busshållplatserna som 
ligger i anslutning till stationsområdet har genomgående 
gul och blå färgsättning. 
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Figur 45: Många naturliga ledstråk finns längs
gångstråken inom hela bytespunkten. Här inom
stationsområdet i form av en snötäckt gräsyta
med kantsten och ett staket. 

Figur 46: Den öppna ytan mellan huvudéntren och
det anslutande övergångstället över Kirkeveien
saknar konstgjorda ledstråk som hjälper blinda att
hitta vägen från övergångstället till entrén. 

Figur 47: Den öppna ytan innanför entrén från 
Bogstadveien saknar ledstråk som vägledning 
för blinda. 

Figur 44: Illustration över rörelse-systemet inom
stationsområdet, med fokus på ankomst till T-
baneplattformarna. Bildkälla: Norconsult, 2013,
bearbetad av Helena Jönsson. 



 

  

62 

 

4) Struktur  

Det som har studerats är: 

 Trafikstrukturen 

 Möbleringszoner/rörlighetszoner 

 Förekomst av en tydlig indelning efter funktioner 

 Huvudstråk 

 Noder/samlingspunkter  

Tabell 7: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Struktur. 

Kvaliteter Brister 
Stationsområdet är med fasader och vägar tydligt 
avskilt från områdets övriga trafikstruktur och det är 
tydligt att det enbart är för kollektivtrafikresenärer. Övrig 
trafik leds utanför stationsområdet. 
 

Vid bytespunkten är biltrafiken prioriterad framför 
fotgängare och cyklister, vilket synliggörs genom de 
starkt trafikerade vägarna Kirkeveien och 
Sørkedalsveien/Bogstadveien som omringar området. 
Den stora huvudleden Kirkeveien passerar dessutom 
direkt framför huvudentrén. 
 

Spårvagnen har en tydlig prioritering i Kirkeveien då 
den framförs på en egen trasé på bekostnad av att 
körfälten ges en smalare utformning. Se Figur 48. 

Huvudstråket av gångtrafikanter på övergångsstället 
framför huvudentrén konkurrerar om utrymmet på 
Kirkeveien med huvudflödet av både buss-, spårvagns- 
och biltrafik. 
 

Den öppna ytan framför Majorstuehuset utgör en 
naturlig mötespunkt. En naturlig samlingspunkt finns 
även innanför entrén från Bogstadveien. Se Figur 49. 
 

T-banan är genom sin centrala lokalisering och sitt 
stora utrymme tydligt prioriterad och utgör i princip hela 
bytespunktens område. Buss- och spårvagn är 
sidoordnade och ges betydligt mindre utrymme i 
bytespunkten. 
 

Nivåskillnader i form av trappavsatser med vilplan samt 
skillnad i markbeläggning skapa en naturlig indelning i 
olika funktionsområden inom hela bytespunktens 
område. Vissa funktionsytor är dock outnyttjade i 
dagsläget. Se Figur 49. 
 

Både inom stationsområdet och framför Majorstuhuset 
finns stora outnyttjade ytor som har goda möjligheter för 
att utgöra möbleringszoner. 
 
 
 
 
 

Ytan strax innanför huvudentrén utgör en viktig nod i 
bytespunkten då människor som ska till och från T-
baneplattformarna möts där, samt att huvudflödet 
genom huvudéntren delas till två sekundära flöden till 
plattformarna i den punkten.  Se Figur 50. 
 

I bytespunktens ytterkanter, där buss- och 
spårvagnshållplatserna befinner sig, är separering 
mellan vad som är rörelsestråk och vad som är 
uppehållsytor något otydlig då många ytor saknar en 
tydlig funktion.  I det fallet smälter gångstråken in i det 
som mer kan ses som uppehållsytor, cykelbanan 
smälter samman med gångbanan och tillsammans 
skapar de alla en enda större yta som används lite hur 
som helst. 
 

Inom stationsområdet är möbleringszonerna placerade i 
ytterkanterna av rörelsestråken och hindrar inte rörelse. 
Det finns även en tydlig separering av rörelseflöden. 
Exempelvis åtskiljs resenärerna som ska ner till 
plattformarna och de som enbart ska röra sig igenom 
området. Se Figur 51. 
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Figur 51: Ett staket inne på stationsområdet skiljer
resenärerna som ska till plattformarna till höger
från de som ska till bil- och cykelparkeringarna till
vänster. 

Figur 49: Den öppna ytan framför huvudentrén i
Majorstuhuset erbjuder en naturlig mötespunkt.
Trappan med ett utbrett vilplan skapar en naturlig
indelning i olika ytor med möjlighet till att utforma
olika funktionsytor.  

Figur 48: Spårvagnen, här på Valkyriegata strax 
sydöst om Majorstuhuset, framförs i eget körfält i 
mitten av vägen. Utformningen skapar en visuell 
prioritet av spårvagnstrafiken i trafiksystemet även 
om den följer samma signalsystem som biltrafiken.

Figur 50: Den öppna ytan strax innanför
huvudentrén utgör en viktig nod i vilken
huvudflödet av resenärer som kommer genom
entrén till vänster delar sig i två sekundära
rörelseströmmar till plattformarna. Ena rörelse-
flödet går bort om byggnaden som syns till höger i
bild och det andra flödet går hitom byggnaden. 
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5) Kompakthet 

Det som har studerats är: 

 Områdesstorlek 

 Avstånd mellan hållplatser 

 Bytespunktens tyngdpunkt 

Tabell 8: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Kompakthet. 

Kvaliteter Brister 
Bytespunkten är lokaliserad till en halvö med en starkt 
centrerad karaktär till stationen och dess huvudentré. 
Detta skapar en kompakt bytespunkt med T-
banestationen som ett tydligt centrum. Se Figur 52.  
 

T-banestationens lokalisering och starka fokus i 
bytespunkten medför att bytespunktens tyngdpunkt 
hamnar enbart på ena sidan om Kirkeveien, med följden 
att ett stort resenärsflöde skapas över Kirkeveien. 
   

Spårvagnshållplatsen och busshållplatserna är 
placerade i direkt eller nära anslutning till 
stationsentréerna. Undantaget är bushållplatsen för 
buss 20 och 28 i nordlig riktning på Kirkeveien som 
ligger lite avskilt från övriga hållplatser. Se Figur 52. 
 

Bytespunktens storlek och väl utspridda busshållplatser 
medför, trots hållplatslokaliseringen vid entréerna, långa 
gångavstånd vid byten mellan olika fordonslag. 
Spårområdets utbredning inne på området kan också 
medföra långa gångavstånd vid byten mellan de två T-
baneplattformarna i de fall resenären inte kan använda 
tunneln som förbinder plattformarna på grund av alla 
trappor. Se Figur 52. 
 

 På Kirkeveiens båda sidor, framför Majorstuhuset, finns 
en öppen bebyggelsestruktur som skapar en torgkänsla 
och öppenhet i stadsrummet. Genom att bebyggelsen 
inte ligger tätt mot vägen finns goda förutsättningar på 
platsen till att skapa en öppen bytespunkt i det fall 
Kirkeveien används som central punkt. I dagens 
stationspräglade utformning är dessa öppna ytor dock 
relativt outnyttjade då de ligger i bytespunktens utkant. 
Se Figur 53 och 54. 
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Figur 53: Framför Majorstuhuset (höger i bild)
finns en öppenhet i bebyggelsestrukturen då
bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till
Kirkeveien.  

Figur 52: T-bananan (lila) har en
centrerad plats i bytespunkten, med
busshållplatserna (blå) och spårvagn-
hållplatsen (ljusblå) placerade i direkt
eller nära anslutning till stations-
området.  

Bildkälla: Ruter, 2013, bearbetad av
Helena Jönsson. 

Figur 54: Framför Majorstuhuset och på
motsvarande sida av Kirkeveien finns stora och
öppna ytor som i dagsläget står relativt
outnyttjade. 
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6) Översikt  

Det som har studerats är: 

 Öppen/sluten utformning  

 Hållplatsernas synlighet i miljön  

 Entréernas synlighet i miljön (skyltning för alternativa vägar) 

 Om viktiga element är väl synliga i miljön (kontraster) 

 Förekomst av utkiksplats för helhetsbild av den rumsliga gestaltningen  

 

Tabell 9: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Översikt. 

Kvaliteter Brister 
Strax innanför huvudentrén finns en upphöjd platå som 
sammanbinder T-banans plattformsändar och samtidigt 
skapar en naturlig utkiksplats över stationsområdet. Se 
Figur 55 och 56.  

Stationsområdet är i förhållande till den omgivande 
miljö en sluten utformning, då den är nedsänkt samt 
omges av byggnadsfasader och en grå betongmur. 
Detta gör att spårvagns- och busshållplatserna inte är 
synliga inne från stationsområdet då de ligger utan om 
området med T-banan. Likaså är inte T-banan synlig 
från spårvagns- och busshållplatserna. 
 

Spårvagnshållplatsen är genom sina gula 
säkerhetsstaket tydligt framträdande i miljön framför 
Majorhuset. Busshållplatserna är också tydligt skyltade 
med stora blå-gula skyltar som är väl synliga på 
avstånd. Se Figur 57 och 58. 
 

Spårvagns- och busshållplatsernas placeringar till olika 
sidor av stationsområdet medför att en visuell kontakt i 
de flesta fall saknas mellan hållplatserna. 
  

  Servicebyggnaden som finns strax innanför 
huvudentrén skymmer sikten för ankommande 
resenärer och skapar en vägg mellan resenären och 
spårområdet. Resenärerna tvingas i det fallet att gå runt 
byggnaden för att finna en god utkiktsplats över 
stationsområdet. Se Figur 59. 
 

 Viktiga element i miljön som trappor, nedgången till 
gången mellan plattformarna inne på spårområdet samt 
stationsområdets entréer och utgångar går i samma 
färgnyans som omgivningen och de kan däred vara 
svåra att uppfatta. Se Figur 60. 
  

 Då entréerna till stationsområdet är väl utspridda och 
svåra att få en översikt över bör det finnas en tydlig 
vägledning om hur man hittar mellan de olika entréerna 
för att klargöra resenärens alternativ. Exempelvis bör 
huvudentrén som saknar ramp ha en tydlig vägledning 
till den rampade entrén som finns strax till höger 
huvudentrén, på baksidan av Majorstuhuset. Samma 
resonemang saknas inom stationsområdet gällande 
alternativa utgångar och rörelsestråk, för att resenären 
ska bli varse om sina möjligheter och kunna välja det 
alternativ som är brukbart i förhållande till sin 
funktionskapacitet eller det aktuella färdmedelsbytet. 
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Figur 58: Busshållplatserna är väl
synliga i miljön genom skyltens
storlek och den karaktäristiska
blå-gula färgsättning. 

Figur 59: När resenären kommer in på
stationsområdet genom huvudentren i
Majorstuhuset skapar servicebyggnaden
en kompakt vägg mellan resenären och
spårområdet som ligger bakom
byggnaden. 

Figur 57: Spårvagnshållplatsen framför Majorstuhuset
är väl framträdande i miljön genom sina gula
säkerhetsstraket. 

Figur 60: Trapporna framför Majorstuhuset har få 
steg och går i samma gråa nyans som den 
omgivande miljön och smälter därmed lätt 
samman med markunderlaget.  

Figur 56: Utblick över spårområdet sett från
plattån strax innanför huvudentren. 

Figur 55: Bakom servicebyggnaden, strax
innanför huvudentrén, finns en upphöjd plattå
som sammanbinder T-banans två plattformar och
samtidigt ger resenären möjlighet till att få en god
överblick över stationsområdet. 
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7) Barriärer  

Det som har studerats är: 

 Omgivande starkt trafikerade vägar 

 Spårområdet 

Tabell 10: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Barriärer. 

Kvaliteter Brister 
Signalreglerade övergångsställen på 
Sørkedalsveien/Bogstadveien och Kirkeveien 
underlättar överfarten för fotgängarna genom att 
separera dem från fordonsflödet i tid.  

Bytespunktens lokalisering till en halvö medför att 
resenärerna som ska till och från området alltid måste 
korsa minst en trafikerad väg.  Framförallt de två stora 
och tungt belastade huvudlederna 
Sørkedalsveien/Bogstadveien och Kirkeveien är i det 
fallet starka barriärer. 
 

Refugerna på övergångsställena underlättar överfarten 
för fotgängarna då de enklare kan planera sin överfart 
samt att de vid behov kan stanna och vila på en 
skyddad plats.  
 

Spårområdet utgör en stor barriär som genomskär hela 
stationsområdet och delar det i två delar. Bristen på 
universellt utformade övergångsmöjligheter medför 
långa omvägar för funktionsnedsatta fotgängare som 
rör sig i och genom området. Se Figur 61. 
  

En gång som sammanbinder de två T-
baneplattformarna under spårområdet reducerar 
barriären av spårområdets och gör att resenärerna 
smidigt kan ta sig mellan de två plattformarna. Se Figur 
61. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 61: Gångtunneln under spårområdet, här
nedgången vid nordöstra plattformen, överbryggar
effektivt avståndet mellan plattformarna men är
endast utformad med trappor vilket kan försvåra
användningen för personer som har begränsad
rörelsemöjlighet eller styrka. 
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8) Konfliktpunkter 

Det som har studerats är: 

 Trafikströmmar 

 Separering av olika trafikslag 

 Övergångställen 

 Prioriterade trafikslag 

 Synlighet trafikant 

 Säkerhetsåtgärder, taktil varningsmarkering 

Tabell 11: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Konfliktpunkter. 

Kvaliteter Brister 
Stationsområdet är avgränsat från fordonstrafik 
samtidigt som det har en bra och tydlig separering av 
olika resenärsströmmar inom området.  Uppbyggnaden 
medför en god reducering av antalet konfliktpunkter i 
bytespunkten. 
 

Huvudflödet av fotgängare möter huvudflödet av 
fordonstrafik vid övergångsstället på Kirkeveien framför 
huvudentrén. Se Figur 62. 
 

Övergångsstället på Kirkeveien framför Majorstuhuset 
ligger nära en korsning samtidigt som det genererar 
stora fotgängarflöden. Detta medför att fotgängarna ges 
en tydlig exponering vid överfart. Se Figur 62. 
 

Det stora och variationsrika trafikflödet på Kirkeveien i 
form av bilar, bussar och spårvagnar i kombination 
med en signalreglering som inte separerar svängande 
fordon från fotgängarna ger fotgängarna många olika 
trafikströmmar att hålla reda på vid överfart. 
Komplexiteten på de två överfarterna på Kirkeveien vid 
Majorstuhuset är därför hög. Se Figur 64. 
 

Vid övergångsstället på Kirkeveien framför 
Majorstuhuset är gång- och cykeltrafiken separerad, 
vilket minskar konfliktrisken i samband med överfart.  
Se Figur 62. 
 
 
 
 

Överfarterna vid Kirkeveien är långa vilket medför 
långvarig exponering för fotgängare. Den långa 
överfartssträckan i kombination med kort gröntid 
medför även att de gående påbörjar gångssträckan 
redan innan de får grönt ljus, med risk för 
kollisionsolyckor. Se Figur 65 och 62. 
 

Refugerna som finns vid övergångsställena underlättar 
samspelet mellan gående och fordonsförararna och 
skyddar fotgängaren vid överfart. Se Figur 62. 

Övergångsställena på Kirkevien framför Majorstuhuset 
har otydlig kontrastmarkering vilket minskar överfartens 
synbarhet i miljön samt att det försvårar för 
synnedsatta att ta sig över vägen. Taktil 
varningsmarkering saknas även vid övergångsställena 
vid Majorstuhuset vilket skapar en riskfylld situation för 
blinda som får svårt att uppfatta faran som körbanan 
utgör. Se Figur 65 och 66. 
 

Resenärerna som ska till, från eller är på 
spårvagnshållplatsen mitt i Kirkeveien avskärmas och 
skyddas från den omgivande biltrafiken genom gula 
skyddsstaket. Se Figur 63. 
  

Separat cykelbana finns endast tillgänglig längs 
Kirkeveien norr och söder om Majorstuhuset och är i 
det fallet väldigt smal. I övriga fall får cyklisterna cykla i 
vägbanan eller dela trottoar med fotgängarna. 
 

Signalreglerade övergångsställen på 
Sørkedalsveien/Bogstadveien och Kirkeveien minskar 
antalet konfliktströmmar i korsningspunkterna. 
 

Två svängande spårvagnar som möts vid 
övergångsstället framför Majorstuen vid korsningen 
Kirkeveien/Valkyriegatan skapar en riskfylld situation, 
med klämrisk för fotgängaren som går mott rött. 
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Figur 63: Spårvagnshållplatsen är samman-
bunden med övergångsstället vid Kirkeveien
och är avskärmad mot biltrafiken med ett gult
säkerhetsstaket som skyddar resenärerna från att
bli påkörda. 

Figur 62: Vid övergånsstället på Kirkeveien
framför huvudentrén har säkerhetsåtgärder 
vidtagits i form av signalreglering, refuger och att
fotgängarna separeras från cyklisterna.
Fotgängarna går dock ofta mot rött ljus.   

Figur 66: Samtliga övergångställen i anslutning till
Kirkeveien och Majorstuhuset saknar taktil
varningsmarkering och rakriktad kantsten. 

Figur 65: Övergånsstället på Kirkeveien
framför huvudentrén är långt och korsar både
fyra körfält och en dubbelriktad spårvagnstrasé.
Övergångsstället har dessutom en otydlig
kontrastmarkering. 

Figur 64: Korsningen Kirkeveien/Valkyriegata i
anslutning till huvudentrén är starkt trafikerad och
skapar stor komplexitet för fotgängarna som måste
passera Kirkeveien för att komma till huvudentrén.
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9) Anslutning hållplatser 

Det som har studerats är: 

 Anslutningsvägar till buss, spårvagn och T-bana 

Tabell 12: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Anslutning 
hållplatser. 

Kvaliteter Brister 
Spårvagnshållplatsen är ansluten till övergångställen i 
vardera änden av hållplatsplattformarna för säker 
anslutning. Busshållplatserna är också placerade i 
anslutning till övergångsställen. Se Figur 67. 
 

Spårvagnshållplatsen i vägmitt medför att resenärerna 
måste passera minst 2 starkt trafikerade körfält för att ta 
sig till och från hållplatsen. Säkerhetsrisken är särskilt 
omfattande då försenade resenärer inte tar hänsyn till 
ljussignalen utan blint springer över övergångsstället för 
att hinna med en spårvagn. Se Figur 67. 
 

Cykelparkeringen är placerad inne på stationsområdet, i 
ett väl avskilt område och befinner sig i resenärens 
direkta blickfång vid ankomst från Bogstadveien. 
Parkeringen är dessutom placerad i nära anslutning till 
spårområdet. 
 

Cykelparkering saknas i anslutning till buss- och 
spårvagnshållplatserna. Cykelparkeringen inne på 
området betjänar enbart ena plattformssidan. Se Figur 
68. 

 Infarten från Bogstadveien till parkeringsplatsen är 
densamma som entrén för gång- och cykeltrafik vilket 
påverkar både framkomligheten och säkerheten 
negativt. Se Figur 69. 
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Figur 69: Infarten från Bogstadveien delas av
gående, cyklister och bilister som ska till
stationsområdet. Trots gula säkerhetsstaket som
ska avskilja fotgängare från bilister inverkar
reklamskyltar och allmänt trånga gångytor till att
fotgängarna söker sig ut i körytan. 

Figur 68: Busshållplatserna i bytespunkten
saknar tillhörande cykelparkering, varpå cyklister
som ska byta till buss hänvisas till
cykelparkeringen inne på stationsområdet. 

Figur 67: Spårvagnshållplatsens plattformar är
direkt anslutna till övergångsstället framför
huvudentrén vilket ger en god anslutning till och
från hållplatsen. 
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10) Nivåskillnader/lutningar 

Det som har studerats är: 

 Trappor 

 Viloplan 

 Ramper  

 Taktil och kontrasterande varningsmarkering 

 Ojämn markbeläggning 

Tabell 13: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Nivåskillnader/ 
lutningar. 

Kvaliteter Brister 
Både entrén från Valkyriegata som ligger strax till 
höger om huvudentrén samt entrén från Bogstadveien 
är universellt utformade med ramp respektive nivåfritt 
insteg. Ramper utjämnar också nivåskillnaden mellan 
Majorstuhuset och plattformarna inne på 
stationsområdet vilket skapar en universell 
tillgänglighet även inom stationsområdet.  Se Figur 73. 
 

Stora nivåskillnader skapas då Majorstuhuset ligger på 
en högre nivå än omgivande mark samtidigt som 
stationsområdet är nedsänkt. Nivåskillnaderna 
överbryggs huvudsakligen med trappor och behovet av 
utjämnande ramper förorsakar ofta omvägar för den 
resande. 
 

Trappan vid huvudentrén framför Majorstuhuset är 
utformad som två kortare faser med ett viloplan med 
tillhörande sittplats emellan. Se Figur 70. 
 

Trappor utan komplettering av ramp förekommer både 
vid entréer och inne på stationsområdet. Ledstänger 
finns vid samtliga trappor, dock är de i vissa fall 
placerade i mitten av trappan utan vare sig stöd från 
väggen eller enbart längs ena sidan av trappan. Se 
Figur 71. 
 

 Varningsmarkering i samband med nivåskillnader är 
otillräcklig och saknas i många fall helt. 
Varningsmarkeringen ligger dessutom i direkt anslutning 
till nivåskillnaden varpå synnesatta har svårt att hinna 
uppfatta faran i god tid samtidigt som varningen inte 
håller resenärerna på avstånd. Tillfredsställande 
kontrastmarkering saknas både inom och i anslutning till 
stationsområdet. Se Figur 72. 
 

 Markbeläggningen inne på stationsområdet är, med 
undantag av T-baneplattformarna, av grus vilket innehar 
stora förutsättningar för att generera gropar och allmänt 
sett skapa en ojämn markbeläggning. Se Figur 73. 
 

 Gångtunneln under spårområdet innehåller många tätt 
följande trappor, varav de mellan överytan och 
tunnelnivån dessutom är långa och branta. Den 
upprepade fysiska påfrestningen utsätter i princip alla 
användre för stor ansträngning, samtidigt som personer 
som på något sätt är begränsade i sin rörelsemöjlighet 
eller har någon form av funktionsnedsättning helt 
utesluts från användning. Även om en trappa inte utgör 
ett hinder för användaren kan upprepningen göra att 
hindret blir oöverstigbart. Se Figur 74. 
 

 Beläggningen på övergångsställena på Kirkeveien 
framför Majorstuhuset är ojämn, och spår och 
uppstickande refuger kan vara förödande för 
synnedsatta och ouppmärksamma fotgängare. Se Figur 
75. 
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Figur 70: Trappan upp till huvudentrén i
Majorstuhuset är utformad i två etapper med ett
brett viloplan emellan där fotgängaren kan
stanna och vila.  

Figur 73: Sträckan mellan huvudentrén och ner till
spårområdet är utformad som en lång ramp vilket
underlättar för rörelsenedsatta Underlaget är dock
av grus, vilket kan generera gropar och andra
ojämnheter i gångytan. 

Figur 75: Beläggningen på övergångsställena på
Kirkeveien framför Majorstuhuset har mycket
ojämnheter i form av refuger utan fasad kant och
urgröpta spårvagnsspår.  

Figur 74: Gångtunneln som går under spår-
området och förbinder T-baneplattformarna är
lång och skapar en upprepad fysisk ansträngning
för användaren genom de många trapporna. 

Figur 72: Varningsmarkeringen på T-
baneplattformarna är sliten och grus har lagt sig i
den taktila varningslinjen. Markeringen är
dessutom smal och ligger i direkt anslutning till
plattformskanten. 

Figur 71: Trappan som följer längs Majorstuhuset 
är utformad som en lång avsats och har ledstång. 
Ledstångens placering kan dock försvåra 
användningen. 
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11) Information 

Det som har studerats är: 

  Struktur, systemuppbyggnad 

 Digital/statisk illustration 

 Placering 

 Illustrationssätt (text/symboler) 

 Skyltstorlek 

 Kontrast mot omgivning 

 Ljudutrop 

 Manuell informationsdisk 

Tabell 14: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Information. 

Kvaliteter Brister 
T-symbol och stationsnamn märkerar stationens entréer 
på ett enkelt och lättförståligt sätt. Busshållplatser och 
spårvagnshållplats är också tydligt utmärkta och väl 
synliga i miljön både genom sin storlek och färgsättning. 
Se Figur 76.  
 

Stationsskyltarna vid entréerna, i form av T-symbol och 
stationens namn textat, har diskret färgsättning och 
smälter lätt in bland reklamskyltar och andra färgstarka 
element på fasaderna. 

Översiktlig information redan vid entrén eller strax 
innanför entrén gör att resenären möts av informationen 
på väg in i stationsområdet. Specificierad information 
finns sedan på respektive plattform. Se Figur 77 och 78. 
 

Vid huvudentrén och vid entrén från Bogstadveien 
möter informationen resenären först när personen har 
kommit in på stationsområdet. 

Informationen är kontinuerlig, tydligt strukturerad och 
placerad vid hållplatser, ankomstpunkter och viktiga 
noder vilket gör den lättillgänglig för resenären. 
 

Klocka för bekräftelse till resenären att den hinner i tid 
saknas på Majorstuhusets fasad ut mot Kirkeveien. 
Klocka finns dock på fasaden in mot stationsområdet, 
men den är immig och blir otydlig att läsa på avstånd. 
 

Digitala skyltar med realtidsinformation finns vid viktiga 
målpunkter som hållplatser, plattformar samt vid 
ingångarna till plattformarna. 
 

Väsentlig resenärsinformation blandas med 
reklamaffischer inne på stationsområdet vilket försvårar 
för resenärerna att finna rätt information. 
 

En informationsplats som samlar skriven information, 
manuell betjäning och utkiktsplats över området i en 
gemensam punkt finns centralt placerad i 
stationsområdet, innanför stationsområdets huvudentré. 
 

Mer detaljerad och omfattande informationen i form av 
längre textstycken, exempelvis om biljetter och priser, 
är begränsad till att huvudsakligen ges på norska och 
engelska. 

Information om anslutande buss- och spårvagnstrafik i 
form av realtidsskyltar finns välplacerat över utgångarna 
från spårområdet vid huvudentréen. Anslutande 
trafikslag tydliggörs även som symboler på 
utgångsskylten vid samtliga utgångar. På det sättet 
möts resenären av informationen när den är på väg ut 
från stationsområdet och symbolerna gör den 
lättförstådd oavsett resenärens språkkunskaper. Se 
Figur 79 och 80. 
 

Informationen är huvudsakligen utformad som visuella 
skyltar. Ljudutrop förekommer endast på T-banetågen 
medan tåg, buss och övriga informationstjänster helt 
saknar ljudassistans. Avsaknaden av ljudinformation 
försvårar användningen för blinda, då de inte på egen 
hand kan navigera i miljön och finna sökta funktioner. 
Ljudinformation underlättar dessutom för alla resenärer 
genom att de snabbt får väsentlig information utan att 
de behöver leta efter den. 
 

Över samtliga utgångar finns en skylt som anger 
namnet på gatan som resenären kommer ut på, 
anslutande kollektivtrafik som finns tillgänglig samt att 
den med en symbol visar huruvida utgången har trappor 
eller är handikappsanpassad. Se Figur 80. 
  

Förutom realtidsinformationen som är digital används 
huvudsakligen statisk skyltning inom hela 
bytespunkten. De statiska skyltarna är dock i många fall 
små, har liten text samt är i ett material som har stor 
benägenhet för att blänka i soljus eller starkt dagsljus. 
Se Figur 81. 
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Figur 78: Detaljerad information i form av
tidtabeller och digital skylt som visar kommande
avgångar finns på respektive T-baneplattform. 

Figur 81: Den statiska skyltningen har en
beläggning som blänker i solljus och starkt
dagsljus och därmed försvårar läsbarheten. 

Figur 79: Inne på stationsområdet finns
realtidsinformation om anslutande buss och
spårvagn vilken möter resenärer på väg ut från
spårområdet i riktning mot Majorstuhuset. 

Figur 80: Utgångarna, här vid Majorstuhuset,
är tydligt skyltade med gatunamn, anslutande
kollektivtrafik samt huruvida utgången har
trappor eller är handikapsanpassad. 

Figur 76: Huvudentén i Majorstuhuset har en
tydlig stationsmarkering i form av symbol och
stationsnamn. Reklam och handel längs
byggnadens fasader konkurrerar dock om
uppmärksamheten. 

Figur 77: Direkt innanför huvudentrén i
Majorstuhuset möts resenären av övergripande
information om T-banestationen i form av
linjerutter, tidtabeller och biljettinformation.  
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12) Komfort 

Det som har studerats är: 

 Väntutrymmen 

 Sittplatser 

 Trängsel/smala utrymmen 

 Väderskydd 

Tabell 15: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Komfort. 

Kvaliteter Brister 
Väderskydd finns tillgängligt vid naturliga uppehållsytor 
som entréer, cykelparkering, plattformar och 
spårvagnshållplats. Se Figur 82 och 83. 
 

Huvudentrén genom Majorstuhuset samt entrén från 
Slemdalsveien är smala och inte utformade för stora 
resenärsflöden. Outnyttjade biljettspärrar som finns vid 
ingångarna till T-baneplattformarna utgör endast hinder 
för resenärerna och skapar onödig trängsel. Se Figur 
86 och 87. 
 

Sittplatser i form av bänkar finns tillgängligt vid viktiga 
målpunkter som plattformar och hållplatser.  Se Figur 
83, 84 och 85. 
 

Vid entrén från Bogstadveienveien blandas fotgängare 
och cyklister med bilister som ska parkera inne på 
stationsområdet. Ett försök till separering har gjorts, 
men då gångytan genom entrén är smal samt delvis 
blockeras av reklam söker sig fotgängare och cyklister 
ut i körfältet. 
 

Gångytor inom stationsområdet och övergångsställena 
är breda vilket förebygger trängsel och dålig 
framkomlighet för stressade resenärer och 
funktionsnedsatta. 
 

Huvudentréns gång genom Majorstuhuset utgör en 
naturlig vänthall, dock är utrymmet för smalt för att 
kunna inhysa väntande resenärer. Byggnaden med 
informationsservic strax innanför entrén skymmer i det 
fallet även sikten över spårområdet, varpå resenären 
inte kan se när deras T-banelinje anländer. Se Figur 86. 
 
   

T-baneplattformarna och busshållplatsen framför 
huvudentrén har breda och rymliga uppehållsytor vilket 
minskar trängslen vid stora resenärsflöden. Se Figur 83. 
   

Uppehållsytorna vid spårvagnhållplatsen är smala och 
omges av fordorndsströmmar på två sidor. Ett gult 
säkerhetsstaket avskiljer dock de väntande från 
biltrafiken. Busshållplatsytan vid Sørkedalsveien delar 
trottoar med gående samtidigt som trottoaren är smal, 
vilket skapar dålig komfort för väntrande resenären 
samtidigt som det kräver en hög uppmärksamhetsnivå. 
Se Figur 84. 
 

 Samtliga busshållplatser vid stationsområdet saknar 
väderskydd. 
 

 Det stora fotgängarflödet på övergånsstället vid 
Kirkeveien framför huvudentren skapar lätt trängsel vid 
överfart, trots den väl tilltagna bredden på 
övergångsstället. 
 

 Sittplatser där fotgängarna kan vila saknas längs 
gångstråken inom hela bytespunkten. De bänkar som 
finns inom området saknar dessutom armstöd som 
hjälp för funktionsnedsatta att ta stöd mot när de ska 
resa sig. 
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Figur 84: Väntytan vid spårvagnshållplatsen är
smal och inte byggd för stora resenärsflöden. Det
gula säkerhetsstängslet avskiljer dock de
väntande resenärerna från biltrafiken. Hållplatsen
är utformad med både bänk och väderskydd.
Bänken saknar dock armstöd.  

Figur 85: Busshållplatsen framför Majorstuhuset
erbjuder resenärerna en generös väntyta och en
bänk att vila på. Väderskydd saknas dock på
platsen och bänken saknar armstöd. 

Figur 86: Huvudentrén utgörs av en smal
genomgång i Majorstuhuset och är inte tillpassad
för stora resenärsflöden. 

Figur 83: Väntutrymmet på plattformarna vid T-
banan är av väl tilltagen bredd och kan hantera
stora resenärsflöden. Ytan är dessutom utformad
med både sittplatser och väderskydd. 

Figur 82: Cykelparkeringen inne på stations-
området har en öppen utformning och är
utformad med både väderskydd och möjlighet till
låsannordning. 

Figur 87: Vid entrén från Valkyriegata samt
innanför huvudentrén (bilden) finns outnyttjade
biljettspärrar som tar upp plats och skapar
framkomlighetproblem för resenärerna.  
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13) Miljö 

Både den visuella och ljudmiljön studeras. Det som mer specifikt studerats är: 

 Trafikmängd 

 Bulleravskärmning 

 Tillgång till ljus (naturligt ljus och belysning) 

 Skötsel och underhåll 

 Skymda och mörka utrymmen 

 Samlade/utspridda människor 

 Underhåll av gångytor och hållplatser  

Tabell 16: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Miljö. 

Kvaliteter Brister 
Stationsområdet är kringbyggt där fasader och en grå 
betongmur ut mot Valkyriegata fungerar som naturliga 
bullerskärmar. Området är samtidigt nedsänkt i 
förhållande till omgivande mark, vilket också har positiv 
effekt på bullerdämpningen. Se Figur 88. 
 

Vägarna som omger bytespunkten är vältrafikerade 
varpå trafikmiljön kring bytespunkten kan upplevas som 
relativt stökig och högljudd under de mest trafikerade 
tidpunkerna på för- och eftermiddagen.  

En kombination av T-banestationens centrala placering 
i bytespunkten, den stora mängden rörelsestråk genom 
och i området samt stationens väl utspridda entréer 
genererar ett kontinuerligt flöde och en god utspridning 
av människor inom hela bytespunkten.  
 

Vinterväghållningen på gångytorna inom bytespunkten 
är bristfällig och isfläckar utgör stor halkrisk för 
synnedsatta och resenärer som inte är observanta. 

De vältrafikerade vägarna som omger bytespunkten 
medför en ständig rörelse av fordon, med följden att en 
god tryggheteskänsla skapas vid bytespunkten även 
under de mörkare timmarna på dygnet. 
 

Nedgångarna till gångtunneln som finns på de två T-
baneplattformarna är mörka och ger ett otryggt intryck 
samtidigt som de är placerade längst bort i 
plattformarsändarna. Se Figur 90. 
 

Stationsområdet är inte övertäkt utan kan på bästa sätt 
utnyttja det naturliga ljuset under dagtid utan behov av 
kompletterande belysning. Se Figur 89. 

Gångtunneln under spårområdet som förbinder de två 
T-baneplattformna är mörk, smal och trång samtidigt 
som den är relativt lång vilket skapar en oinbjudande 
och sluten känsla för den gående. Under de timmar 
under dygnet som stationen är lågtrafikerad kan 
utrymmets slutenhet och brist på översikt, på grund av 
nivåskillnader i tunneln, ge upphov till otrygghet hos 
användaren.  Se Figur 91. 
 

 Allmänbelysning förekommer inom hela knutpunkten, 
dock saknas mer uppgiftsorienterad belysning vid 
spårvagns- och busshållplatserna, längs gångytorna 
inom stationområdet och vid stationsentréerna. 
Belysningen på T-baneplattformarna kan dock anses 
vara tillfredsställande.  Se Figur 92. 
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Figur 90: Nedgången till gångtunneln mellan
T-baneplattformarna är mörk och känns inte
särskilt trygg och inbjudande. 

Figur 91: Gångtunneln under
spårområdet har belysning men
trapporna gör att den fortfarande är
svår att överblicka.  

Figur 92: Busshållplatserna, här på Kirkeveien
nordöst om Majorstuhuset, försörjs enbart av
gatubelysningen och saknar därmed
uppgiftsorienterad belysning för att underlätta
läsning av information som tidtabeller.

Figur 89: Stationsområdet är inte övertäckt utan öppet
mot himlen, varpå dagsljuset med fördel kan användas
som en naturlig ljussättning av området under dagtid.
Belysning för kvälls- och nattetid saknas dock bland
annat längs gångstråken inom området. 

Figur 88: Stationsområdet omges av
byggnadsfasader och en betongmur längs
Slemdalsveien/ Valkyriegata, vilket har
gynnsam påverkan på bullernivån inom
området. 
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14) Service 

Det som har studerats är: 

 Biljettförsäljning 

 Manuell betjäning 

 Toaletter 

 Samordnade funktioner 

Tabell 17: Identifierade kvaliteter och brister med avseende på kvalitetsgruppen Service. 

Kvaliteter Brister 
Biljettautomater finns vid samtliga informationspunkter i 
anslutning till stationsentréerna och möter resenären 
när den kommer in på stationsområdet. Se Figur 93. 
 

Ett större väderskyddat väntutrymme med 
sittmöjligheter, toaletter och annan service saknas inom 
bytespunkten.  

Manuell betjäning i form av en servicepunkt finns strax 
innanför huvudentréen, direkt i resenenärens blickfält. 
Servicepunkten har samordnade resefunktioner där 
resenären erbjuds alltifrån hjälp med resekort och 
biljetter till att få reseinformation om T-bana, spårvagn, 
buss och färja. Se Figur 94. 
 

 

Service i form av kiosker, restauranger och handelsbod 
finns tillgängligt strax innanför stationsområdets entréer 
och vid T-baneplattformarna. Se Figur 95 och 96. 
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Figur 95: På den nordöstra T-baneplattformen,
mot Slemdalsveien/Valkyriegata, finns en kiosk
där väntande resenärer kan handla enklare
livsmedel. 

Figur 93: Biljettautomater finns strategiskt
placerat vid informationen i anslutning till
entréerna, här strax innanför huvudentrén så att
resenären passerar den på väg till T-banan. 

Figur 94: Strax innanför huvudentrén i
Majorstuhuset finns en servicebyggnad där
resenären erbjuds manuell betjäning. 

Figur 96: En handelsbod och en restaurang/pub
ligger strax innanför entrén från Bogstadveien så
att resenären passerar dem på väg till spårområdet.
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Figur 97: Översiktsbild över nyckelpunkterna som används för att sammanfatta fältstudien.  

3.4 Summering av fältstudie 

En summering av fältstudien görs i form av att belysa nyckelpunkter som på ett 
helhetsmässigt sätt klargör förutsättningarna som råder för Majorstuens knutpunkt. 
Nyckelpunkterna illustreras i Figur 97 och beskrivs utförligare i den efterföljande texten. 
Summeringen av fältstudien görs utifrån ett systemperspektiv med fokus på universella behov 
som är av betydelse för att underlättar användningen för alla brukargrupper. 

Komplex trafikstruktur 
Det stora och blandade trafikflödet kring Majorstuens knutpunkt ställer stora krav på en god 
organisering för att trafiken ska kunna vara hanterbart och kunna flyta effektivt. I dagsläget 
saknas en tydlig trafikstruktur i området, varpå samtliga trafikantgrupper har svårt att få en 
god överblick över sina medtrafikanter och kunna samverka på ett bra och enkelt sätt. 
Förutom att dagens systemuppbyggnad skapar en komplex och intensiv miljö som kräver god 
uppmärksamhet av trafikanterna skapar den dessutom stora säkerhetsrisker genom många 
konfliktpunkter.  
 
Stark karaktär i stadsbebyggelsen 
Majorstuhuset är betydelsefullt som landmärke och karaktär för Majorstuens knutpunkt, då 
det är något som är synligt i stadsmiljön och något som starkt föknippas med bytespunkten. 
Förutom ett bra försäljningsattribut för kollektivtrafiken är Majorstuhuset även en viktig 
symbol för stadsområdet Majorstuen och något som är igenkänningsbart för de boende i 
området. Framför Majorstuhuset finns öppna ytor som gör att platsen framför byggnaden 
dessutom har goda förutsättningar för att utgöra en naturlig entré och övergång mellan 
Majorstuen och omvärlden.  
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Stängd och oinbjudande karaktär 
Bytespunktens uppbyggnad i form av en halvö som är avskärmad från resten av stadsmiljön 
genom kringliggande bebyggelse, skapar en instängd känsla som förmedlar budskap i form av 
att platsen är svårtillgänglig, privat och inte öppen för användarna. Majorstuens knutpunkt 
borde istället för att gömmas undan och döljas i stadsstrukturen istället ses som en central och 
viktig plats i samhället som man vill framhäva och visa upp.   
 
Svag koppling mellan kollektivtrafikmedel 
Kirkeveien och Sørkedalsveien/Bogstadveien är i dagsläget stora barriärer som genomkorsar 
bytespunkten och fysiskt försvårar byten mellan T-bana, spårvagn och buss. Majorstuhuset 
och den övriga kringbyggnaden som ramar in stationsområdet avskiljer i sin tur T-banan 
visuellt både från buss- och spårvagnstrafiken. Det finns även en svag visuell koppling mellan 
buss- och spårvagnstrafikens hållplatser då hållplatserna ligger utspridda från varandra och 
avskärmas av byggnadsfasader. Då hållplatserna för de olika kollektiva trafikmedlen inte är 
synliga från varandra försvåras resenärernas vägledning inom bytespunkten och de är mer 
beroende av skyltad information. Bytespunktens brist på översikt och sammanbindning leder 
även till ett mer utspritt och omfattande informationssystem samtidigt som utformningen i 
dagsläget separera snarare än förenar kollektivtrafikresenärerna. 
 
Behov av utökat systemtänk 
Bytespunkten har bra fokus på olika trafikslag men saknar en lämplig utformning som gör att 
de olika färdmedlen på ett bra sätt kan samverka och fungera som en dynamisk helhet. 
Majorstuens knutpunkt har en utformning med begränsade utvecklingsmöjligheter varpå 
bytespunkten har svårt att kunna möta dagens krav om att fungera som en effektiv och viktig 
nod i ett stort kollektivtrafiksystem. Den stora komplexiteten som kännetecknar Majorstuen i 
dagsläget medför att bytespunkten har behov av en utformning som på ett bättre sätt tar 
hänsyn till hela trafiksystemet, med god effektivitet både inom kollektivtrafiksystemet men 
också med goda anslutningsmöjligheter till bytespunkten. Majorstuens knutpunkts 
komplexitet medför dessutom att det numera finns ett större behov av att tydliggöra för 
resenären att det är en sammanhållen bytespunkt och visa på ett tydligt systemsamband 
mellan de olika ingående komponenterna och färdmedlen.    
 
Vinstdrivande handelscentrum 
Kommersiell reklam och handel dominerar i dagsläget utrymmet både inne på Majorstuens 
knutpunkt och i den omgivande miljön. Fokus på resenären, vilket borde vara centralt för en 
bytespunkt och speciellt för en bytespunkt av Majorstuens storlek och betydelse, har med 
andra ord gått förlorat på vägen. Stadsmiljön tar nu över och bytespunkt har tillåtits att växa in 
som en anonym del i stadsstrukturen istället för att den istället lyfts fram och att 
bytespunktens naturliga attraktion och styrka som en viktig port mellan stadsdelen och övriga 
områden utnyttjas på ett fullgott sätt. Även om Majorstuens knutpunkt är ett viktigt inslag i 
stadsmiljön bör dess huvudsyfte som en stor bytespunkt och en plats avsedd för resenären 
aldrig glömmas bort bland alla vinstfokuserade förhandlingar. 
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Avsaknad av yteffektivitet 
Majorstuens knutpunkt är en plats med många goda förutsättningarna då den innehar mycket 
yta av god karaktär som kan användas på många olika sätt.  I dagsläget har dock många av 
dessa ytor som finns inom bytespunkten inte getts en optimal användning eller i vissa någon 
användning alls. Avsaknaden av tydliga funktionsytor medför både en låg yteffektivitet men 
också en osäker användning för resenären då möbleringszoner lätt blandas med rörelsestråk. 
Spårområdet tar i dagsläget dessutom upp en stor del av bytespunktens yta utan att 
resenärerna egentligen får någon nytta av den. 
 
Bristande detaljutformning 
Majorstuens knutpunkt har i dagsläget många användbara funktioner, dock finns det samtidigt 
stora brister gällande detaljutformning som försvårar användningen för alla. Istället för att 
arbeta med miljöns förutsättningar och utnyttja fördelarna av att ta hjälp av detaljutformning 
har man istället behandlat det som hinder respektive helt förbisett dens betydelse. En del av 
att förvalta miljön på ett bra sätt inbegriper dessutom ett bra underhåll av elementen. I 
dagsläget finns det stora brister gällande snöröjning och allmänt underhåll av gångytornas 
beläggning både inom och i anslutning till Majorstuens knutpunkt vilket gör att platsen inte 
kan användas på ett fullgott sätt sett över alla användare.  
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4 Norconsults lösningsförslag 

4.1 Beskrivning av förslaget 

Majorstuens knutpunkts nuvarande trafiksystemuppbyggnad används som referens vid 
beskrivningen, se kapitel 2.2.3 Majorstuen – en viktig knutpunkt. 

4.1.1 Övergripande systemuppbyggnad 

Norconsult har utarbetat ett förslag för Majorstuens knutpunkt som omfattar en direkt 
ombyggnad av Majorstuens knutpunkt samt en omstrukturering av hela trafiksystemet i 
området. Den största förändringen som förslaget innebär för området kring Majorstuens 
knutpunkt är att hela spårområdet försvinner i och med att T-banan läggs som en underjordisk 
station. Den underjordiska T-banestationen utgör en viktig grundförutsättning för hela 
ombyggnaden då det frigör stora markarealer som med stor fördel kan användas till en bättre 
markanvändning och områdesplanering. De nya arealerna är huvudsakligen tilltänkta till ny 
bebyggelse men skapar samtidigt goda möjligheter för att omforma dagens Majorstuens 
knutpunkt. Den övergripande systemuppbyggnaden finns illustrerad i Figur 98. 

 

Figur 98: Förslagets övergripande systemuppbyggnad med en bilaxel och en kollektivtrafikgata samt 
en bytespunkt som är centrerad till området kring Kirkeveien medan området norr om är tillägnat
bebyggelseutveckling. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson.  
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Den överordnade strategin för ombyggnaden av Majorstuens knutpunkt är att skapa en ordnad 
trafikstruktur med tydliga rörelsestråk samt att minska antalet konfliktpunkter. Förslaget som 
har lagts fram innebär att man skapar två separata huvudaxlar nord-syd genom området; en 
kollektivtraxel längs Slemdalsveien/Valkyriegata och en bilaxel längs Sørkedalsveien/ 
Bogstadveien. Korsningen Kirkeveien/Valkyriegata stängs i samband med det av för 
motortrafik i nordsydlig riktning varpå dagens biltrafik på Slemdalsveien/Valkyriegata istället 
leds ut till Sørkedalsveien via en ny anslutningsväg norr om Majorstuens knutpunkt.  

Genom att stänga av för motortrafik i korsningen Kirkeveien/Valkyriegata i nordsydlig 
riktning fås en kraftigt reducerad mängd flödesströmmar samt en mer homogen och 
enkelriktad fordonsström genom korsningen. Den överförflyttade biltrafiken till 
Sørkedalsveien är tänkt att bemötas med framkomlighetsåtgärder på sträckan i form av 
cirkulationsplatser som ersätter dagens trafikljus. Jacob Alles gate stängs även av sträckan 
mellan Valkyregata och Bogstadveien, söder om Kirkeveien, varpå Valkyrie plass ges ett 
större område än i dagsläget med möjlighet att få till ett järnbanetorg. 

Majorstuens knutpunkt ges fortsatt en stark centrering till korsningen Kirkeveien/Valkyriegata 
men får genom den nya lösningen en betydligt större utbredning än i dagsläget och tar både 
området norr och söder om Kirkeveien i besittning. En ny genomfartsgata avsedd i huvudsak 
för busstrafik och boende som ska till det nya boendeområdet är planerad att avgränsa 
bytespunkten norrut. Avgränsningen av bytespunktens södra ände skapas på motsvarande, 
naturliga sätt genom sammanstrålningen av Bogstadsveien och Valkyriegata. Då korsningen 
Kirkeveien/ Valkyriegata är avstängd för motortrafik i nordsydlig riktning sammanbinds 
bytespunktens två delområdena huvudakligen med gångstråk. 
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4.1.2 Kollektivtrafiksystemets uppbyggnad 

Kollektivtrafiksystemets strukturella uppbyggnad synliggörs i Figur 99, där Majorstuens 
knutpunkt utgör fokusområdet.  

 

Kollektivtrafikgatan längs Slemdalsveien/Valkyriegata utgör centrumlinjen i nya Majorstuens 
knutpunkt och markområdena i dess närhet är huvudsakligen tillämnat gångtrafikanter och 
kollektivtrafikresenärer. Kollektivtrafikgatan norr om Kirkeveien har kvar gatukaraktären, 
men dess huvudsakligliga funktion av bussgata och avsaknaden av genomfartstrafik 
förväntras ge en stor förbättring av dagens gatumiljö. Kollektivtrafikgatans södra del utformas 
i sin tur som ett järnvägstorg där fotgängare och spårvagnstrafiken gemensamt delar på 
utrymmet. Kirkeveien är utformad med en separat och dubbelsidig cykelled som gör det 
enkelt för cyklister att nå Majorstuens knutpunkt inte bara i nordsydlig riktning via 
kollektivrafikgatan utan även bilvägen i östvästlig riktning. 

Busshållplatserna som tidigare var utspridda i bytespunkten har samlats till en gemensam 
punkt norr om Kirkeveien, med Slemdalsveien/Valkyriegata som ändhållplats och terminal 
för bussarna. Undantaget är linje 20 som endast har Majorstuen som mellanstopp i linjetrafik 

Figur 99: Översiktsritning som visar utformningsförslaget för Majorstuens knutpunkt gällande
kollektivtrafikens strukturella uppbyggnad och hållplatslägen. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad
av Helena Jönsson. 
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Figur 100: Illustrationsskiss som visa genomskärning av T-banestationen i längsled vid uppgång A,
riktning mot nordöst. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 

Figur 101: Illustrationsskiss som visa genomskärning av T-banestationen i längsled vid uppgång B och 
C, riktning mot sydväst. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 

och därför har tilldelats en dubbelsidig hållplats längs Kirkeveien strax norr om korsningen 
med Valkyriegata. Spårvagnstrafiken håller i sin tur istället till söder om Kirkeveien, då 
spårvagnshållplatsen har flyttats från Kirkeveien till Valkyriegata 

T-banan har fortsatt en central roll i Majorstuens knutpunkt och den står för den 
sammanlänkande delen i bytespunkten genom att förena bytespunktens två delområden över 
Kirkeveien. T-banestationen som ligger under marknivå har två huvudsakliga ned- och 
uppgångar, betecknade A och B i Figur 99, vilka är placerade på norra respektive södra sidan 
om Kirkeveien. Båda ankomstpunkterna är utformade med rulltrapper. T-banan har även en 
tredje anslutningsmöjlighet, betecknad C i Figur 99, vilken är utrustad med hiss och avsedd 
att erbjuda resenären universell tillgänglighet. T-banestationens principiella utformning visas i 
Figur 100, 101 och 102. 
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Förutom beskrivna hållplatslägen för kollekivtrafikmedel som T-bana, buss och spårvagn 
inkluderar Norconsults förslag även utökade planer på en framtida järnvägsanslutning. 
Järnvägsstationen är i det fallet tänkt att utformas som en utökad del av T-banestationen, men 
med separata upp- och nedgångar till tåget på båda sidor om Kirkeveien. Ankomstpunkterna 
är i det fallet utformade med både rulltrappor och hiss (se Figur 103).  

Figur 102: Illustrationsskiss som visa genomskärning av T-
banestationen i breddled vid uppgång A, riktning mot sydöst.  
Bildkälla: Norconsult, 2013. 
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Hållplatserna kan till viss del sägas vara samlokaliserade och både T-banan och tågstationen 
kan nås från båda sidor av Kirkeveien. Hållplatsernas lokalisering medför med andra ord att 
det enda bytet mellan kollektiva färdmedel som kräver att Kirkeveien måste passeras i plan är 
bytet mellan buss och spårvagn. Av- och påsläppsplats för biltrafik finns dessutom både i 
norra och södra änden av bytespunkten. I norr tillämpas en helt egen yta för ändamålet medan 
det i söder används ett långsträckt parkeringsfält som följer längs vägbanan. Taxi är 
lokaliserad i anslutning till av- och påsläppsplatsen i söder, i nära anslutning till 
spårvagnshållplatsen.  

 

 

 

 

 

Figur 103: Illustrationsskiss som visa genomskärning av hur T-banestationen och tågstationen
är kombinerade. Bilden är illustrerad med ankomstpunkterna vid Valkyrie plass, söder om
Majorstukorsningen. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 
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4.1.3 Buss- och spårvagnstrafikens linjeföring i gatunätet 

Buss- och spårvagnstrafiken är planerad att framföras med samma linjer och 
avgångsfrekvenser som i nuläget, sammantaget 38 bussavgångar respektive 12 spårvagns-
avgångar i timmen. Skillnaden för busstrafiken är dock att buss nummer 28 som tidigare gick 
mellan Fornebu och Helsyr med Majorstuen som mellanhållplats nu terminerar på Majorstuen 
och ersätts med Fornebubanan sträckan Majorstuen-Fornebu. Omstruktureringen medför i det 
fallet att hållplatsen för buss 28 kan flyttas från dagens lokalisering på Kirkeveien till 
bussgatan på Valkyriegata.  

Istället för busshållplatser längs de starkt trafikerade vägarna Sørkedalsveien/Bogstadveien 
och Kirkeveien är det nya bussystemet tänkt att ha bussgatan som hållplatszon och sedan 
utnyttja Sørkedalsveien/Bogstadveien och Kirkeveien framför Majorstuhuset som vändslinga 
för busstrafiken. Bussystemets uppbyggnad kan ses i Figur 104. 

 

Figur 104: Bussystemets uppbyggnad med vändslinga kring norra delen av Majorstuens knutpunkt
och busslinje 20 som passerar genom området på Kirkeveien. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad
av Helena Jönsson. 
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Den största skillnaden för spårvagnstrafiken jämfört med nuläget är att spårvagnlinjen 19 inte 
längre använder Bogstadsveien söder om Kirkeveien som vändslinga utan istället har tilldelats 
ett ändspår på Valkyriegata där spårvagnen vänder och kör tillbaka i samma spår som den 
kommer från. Ändspåret för spårvagnslinje 19 medför att antalet spårvagnslinjer som passerar 
framför Majorstuhuset halveras jämfört med dagsläget samt att Bogstadveien söder om 
Kirkevein endast kommer att framföras med biltrafik. Förändringen leder även till en 
förenklad flödesström genom korsningen Bogstadveien/Kirkeveien då ingen spårvagn svänger 
längre. Spårvagnstrafiken delar utrymmet på Valkyriegata söder om Kirkeveien med 
fotgängare och kollektivtrafikresenärer och den kommer även fortsatt att framföras i 
blandtrafik på Kirkeveien strax söder om Majorstuhusen knutpunkt (Spårvagnstrafikens 
systemuppbyggnad, se Figur 105). 

Figur 105: Spårvagnstrafikens systemuppbyggnad ger en enkel och lättläst linjeförining. Då hälten av
spårvagnarna vänder på Valkyriegata reduceras även mängden trafik som ska ut på Kirkevien.
Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 
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4.2 Förslagets uppskattade potential 

Bymiljøetaten, Oslo kommun, har lämnat respons på möjligheten att förverkliga Norconsults 
förslag och har i det fallet uttryckt vissa väsentliga synpunkter som bör has i beaktande vid 
fortsatt projektering. 

En inkommen reflektion är huruvida en cirkulationsplats i korsningen Bogstadveien/ 
Kirkeveien fungerar i förhållande till trafikavveckling, gångfältsbredd vid korsningen samt 
cykelbanan som är planerad längs Kirkeveien (Oslo kommun - Bymiljøetaten, 2013-02-18). 
Något annat som lyfts fram som något som bör beaktas är hur förändringen av Majorstuens 
knutpunkt kommer att påverka gatu- och vägstrukturen i området (Oslo kommun - 
Bymiljøetaten, 2013-02-20). 

Den nya cykelbanan längs Kirkeveien är något som bemöts positivt då det ses som en 
möjlighet att laga dagens hål i huvudcykelnätet i området samt att det ger möjligheten att 
bredda dagens smala cykelbanor in mot Majorstuhuset. Spårvagnshållplatsen förflyttning från 
Kirkeveien till Valkyriegata kommer dessutom att förenkla för cyklisterna på Kirkeveien. 
Något som dock poängteras i sammanhanget är vikten av att erbjuda rikligt med 
cykelparkeringar vid bytespunktens huvudåtkomstpunkt kompletterat med en bra och 
funktionell förbindelse mellan cykelbana och cykelparkering (Oslo kommun - Bymiljøetaten, 
2013-02-18). Det finns även behov av att utveckla bättre cykellösningar rent generellt för 
Sørkedalsveien med tanke på framkomlighetsproblem för cyklisterna (Oslo kommun - 
Bymiljøetaten, 2013-02-20). 

Vad gäller hållplatslokaliseringen ses ansamlingen av busstrafiken norr om Kirkeveien som 
något positivt i den mån det inte leder till kapacitetsproblem. Man framhåller dock det 
avvikande hållplatsläget för busslinje 20 som en möjlig negativ påverkan på hållplatsernas 
läsbarhet. Samtliga hållplatslägena bör dessutom inte enbart ha åtkomlighet från 
kollektivtrafikgatan utan även vara tillgänliga från Sørkedalsvei-/Bogstadveisidan. Fokus bör 
som helhet vara att få till bra genvägar mellan hållplatslägena för att reducera 
gångstransporten inom bytespunkten (Oslo kommun - Bymiljøetaten, 2013-02-18).  

Nedgången till tågstationen på Valkyriens plass upplevs vara något sidoplacerad från 
nedgången till T-banan, med risk för att den visuella samhörigheten i markplan mellan tåg- 
och T-banestationen går förlorad. Det är dessutom önskvärt i det fall det går att att skapa en 
ankomst till tåg/T-bana som inte enbart är hiss och rulltrappor utan även medför en möjlighet 
att rulla bagage, barnvagnar och liknande. Något annat som poängteras är vikten att få till en 
bra siktlinje mellan spårvagnshållplatsen och nedgången till T-banan, söder om Kirkeveien 
(Oslo kommun - Bymiljøetaten, 2013-02-18). Det är också betydelsefullt att få till en bra 
sammanbindning mellan buss och spårvagn trots avståndet dem emellan och Kirkeveien som 
bryter färdvägen (Oslo kommun - Bymiljøetaten, 2013-02-20).   
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Något annat som är väsentligt att ta i beaktande är hur Majorstuens knutpunkt lämpligast bör 
utformas för att kunna fungera både som en stor kollektivtrafikknutpunkt och samtidigt 
fungera med närområdet och behålla sin lokala betydelse. I det fallet är en god samverkan 
mellan boende och besökare av stor vikt (Oslo kommun - Bymiljøetaten, 2013-02-20). Mer 
specifikt framhålls värdet av att beakta och tillvarata Valkyriens plass som en social 
mötesplats i lokalområdet, så att det planerade storskaliga hållplatsområdet inte tar över det 
lokala värdet.  Önskemålet är att behålla så stor del av det inramade parkområdet eller i annat 
fall ersätta det med andra gröna arealer (Oslo kommun - Bymiljøetaten, 2013-02-18). 
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5 Analys 

Analysen görs i syfte att granska förutsättningarna i Norconsults förslag samt att utvärdera hur 
man lämpligen bör komplettera och förbättra förslaget genom att utnyttja tankesättet om 
universell utformning. Analysen avrundas slutligen med en allmän utvärdering av 
möjligheterna och utmaningarna att tillämpa tankesättet om universell utformning vid 
planering av en bytespunkt.  

Frågeställningen ligger till grund för analysens upplägg och analysen görs med anknytning till 
den beskrivning och de ritningar som har presenterats under kapitlet 4 Norconsults förslag 
samt de tankar som har framkommit från Bymiljøetaten i kapitlet 4.2 Förslagets uppskattade 
potential.  

5.1 Förslagets möjligheter och utmaningar 

Det som studeras är förslagets möjligheter och utmaningar till att uppnå en optimal 
bytespunkt. Det är viktigt att identifiera och analysera möjligheterna och utmaningarna för att 
få en förståelse för vad som bör arbetas vidare med i systemuppbyggnaden och 
detaljutformningen för att uppnå en miljö som är tilltänkt för alla. Då universell utformning 
hänger starkt samman med systemuppbyggnaden studeras förslagets möjligheter till att 
fungera som ett sammanhängande system. 

5.1.1 Möjligheter 

Genom att använda mer tydligt separerade trafiksystem skapas en tydligare och mer 
lättförståelig struktur samtidigt som antalet konfliktpunkter kan reduceras. En enkel och 
välstrukturerad struktur förenklar även förståelsen och användningen av stadsrummet. 
Trafiksystemet kan i det fallet användas mer effektivt samtidigt som det fås en förhöjd 
säkerhet i hela systemet. Ett tydligt strukturerat system där olika trafikslag skiljs från varandra 
skapar dessutom ett väldefinierat trafiksystem som är enkelt att hantera åtgärdsmässigt, det 
vill säga gällande säkerhetsåtgärder, informaton etcetera. 

Genom den föreslagna utformningen att låta Majorstuens knutpunkt följa längs en rakriktad 
gata utnyttjas den naturliga öppenheten i gaturummet och man får automatiskt en relativt god 
visuell överblick längs hela kollektivtrafikgatan. Bebyggelse riskerar i många fall att 
inskränka eller hindra den visuella siktlinjen, medan gator i sig själva skapar naturliga 
siktlinjer i stadsmiljön. Genom kollektivtrafikgatan utnyttjas områdets egna förutsättningar 
för att skapa en överblickbar bytespunkt.  

Istället för att omgärda och avgränsa bytespunkten med omgivande bebyggelse låter man 
istället gator skapa naturliga gränslinjer utan att påverka det visuella negativt. En mer öppen 
utformning synliggör bytespunkten och kollektivtrafiken på ett bättre sätt samtidigt som det 
på ett naturligt sätt bjuder in och lockar människor till området. Både resenärer och de som 
inte är resenärer bör känna sig välkomna till platsen. En öppen utformning medför även att 
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resenären lättare kan få en bra överblick och helhetsbild av hela bytespunkten samtidigt som 
det också skapar gynsamma möjligheter för en framtida expandering av bytespunkten. 

Även om kollektivtrafikgatan skapar en långsmal bytespunkt medför den genomkorsande 
Kirkeveien en naturlig indelning av bytespunkten i två kollektivtrafiknoder; en nod med T-
bana, tåg och buss norr om vägen och en nod med T-bana, tåg och spårvagn söder om vägen. 
Genom att ha uppgångar för T-bana och tåg på båda sidor om vägen, begränsas dessutom 
behovet av resenärer som behöver korsa Kirkeveien till att enbart innefatta byten mellan buss 
och spårvagn. Både kollektivtrafikgatan samt dessa två kollektivtrafiknoder medför en stark 
koppling mellan olika kollektiva färdmedel. Kollektivtrafiknoderna skapar samtidigt naturliga 
mötespunkter som kan verka gynnsamt för näringslivet i området. Framförallt järnbanetorget 
vid Valkyrie plass, söder om Kirkeveien, innehar stora arealer med goda 
användningsmöjligheter.  

Genom att låta bytespunkten sträcka sig över Kirkeveien och låta den ingå som en del i 
kollektivtrafikgatans sträckning skapas goda förutsättningar att omvandla det negativa 
intrycket av Kirkeveien som en stor barriär till något mer positivt. Genom införandet av 
kollektivtrafikgatan flyttas dessutom fokus från Kirkeveien till att göra kollektivtrafikgatan 
till det mest framträdande draget i området. Samtidigt gör de förenklade trafikförhållandena 
på Kirkeveien att gångförbindelsen över vägen fysiskt underlättas. Då Kirkeveien fortsatt 
kommer att trafikeras av motortrafik kan man aldrig ta bort den verkliga barriäreffekten av 
den helt. Genom att låta den på ett bättre sätt smälta in som en del i stadsrummet kan man 
dock reducera det negativa visuella intrycket av den i stadsmiljön. 

Bytespunktens utbredning över Kirkeveien samt stängningen av Jacob Aalls gate vid Valkyrie 
plass medför att man sammanbinder mindre ytor med små eller begränsade möjligheter till en 
större helhet som har större potential. Bytespunkten används i det fallet till att läka dagens 
sönderhackade stadsrum och det skapas möjligheter till en mer gynnsam användning av den 
värdefulla stadsarealen. Då bytespunkten dessutom breder ut sig både i horisontal- och 
vertikalled, där byten mellan T-bana och tåg kan ske utan behov av att ta sig upp till 
marknivå, kan resenärsströmmarna separeras på ett enkelt och effektivt sätt samtidigt som 
belastningen på bytespunkten i marknivå reduceras.  

Genom att flytta de trafikerade gatorna till utkanten av bytespunkten skapas en bilfri och 
trygg zon inom bytespunkten. Konfliktpunkterna inom området reduceras i det fallet och 
flyttas huvudsakligen till bytespunktens ytterområden. Genom denna utformning åtskiljs de 
rena transportlänkarna från den del av gatunätet som tjänar bytespunktens syfte, varpå ett 
tydligt systemsamband skapas där trafikstrukturen hos bytespunkten påtagligt skiljer sig från 
resten av trafiksystemet. Genom att separera bytespunktens system från övriga trafiksystemet 
fås en ökad effektivitet både inom bytespunkten och i det övergripande trafiknätet. 

Kollektivtrafikgatan med korsningen Kirkeveien/Valkyriegata som är avstängd för 
genomfartstrafik i nordsydlig riktning skapar en sammanhängande och bilfri bytespunkt. Den 
stora ytan med gångzon som förekommer längs kollektivtrafikstråket mjukar samtidigt upp 



 

  

99 

 

gaturummet och förbinder bebyggelse och gata på ett bättre sätt. Utformningen i sig sänder ett 
tydligt budskap om att resenären och fotgängaren står i fokus inom bytespunktens område. 
Kollektivtrafikgatan blir i det fallet även en tydlig symbol för Majorstuens knutpunkt och 
skapar en egen och speciell karaktär för närområdet.  

Den föreslagna utformningen är inte längre centrerad till T-banestationen utan fokuserar 
istället på bytespunkten som ett system och tar bättre hänsyn till hela kollektivtrafiksystemet. 
Följden blir att de olika färdmedlena ges förbättrade möjligheter att kunna samverka och 
fungera som en dynamisk helhet snarare än som individuella transportslag. Då bytespunkten 
har en enkel trafiksammansättning och kollektivtrafikgatan ger fotgängaren en central roll, är 
det dessutom enklare att finna universella lösningar som är specifikt anpassade för fotgängare 
då behovet av av att ta hänsyn till många andra trafikslag kraftigt är reducerat.  

5.1.2 Utmaningar 

Majorstuhuset har en fortsatt central placering i bytespunkten, men då den inte längre är 
huvudentré finns risken att den glöms bort, alternativt inte får lika framträdande roll i 
projekteringen. Då Majorstuhuset är en stark symbol för bytespunkten i dagsläget är det av 
väsentlig betydelse att man tar tillvara på den och fortsatt ger den en betydelsefull roll i 
bytespunkten i form av igenkännande symbol. Majorstuhuset är dessutom av lokalt värde för 
Majorstuen som område och ett bevarande av byggnaden är i det fallet av betydelse för att få 
de boendes bifall till ombyggnaden.  

Det är viktigt att kollektivtrafikgatan inte utvecklas till en anonym gata i stadsmiljön utan att 
den framhålls som något speciellt i jämförelse med omgivande gator. Då bytespunktens 
fysiska utformning dessutom blir mer utdragen och långsmal är det även extra viktigt att 
utforma uppsamlande noder och ett tydlig centrum så att helhetskänslan bibehålls. Det bör i 
det fallet eftersträvas att bytespunkten visuellt upplevs som en kompakt bytespunkt. Genom 
en bra placering av bytespunktens centrum kan man skapa känslan av korta gångavstånd inom 
hela bytespunkten. Noderna är viktiga för att bytespunkten inte enbart ska separera olika 
rörelseströmmar, vilket är bra ur funktionssynpunkt, utan även inneha förmågan att förena 
kollektivtrafikresenärerna.  

Bytespunktens naturliga indelning i två noder, med anslutningsmöjligheter både norr och 
söder om Kirkeveien, riskerar att fördubbla informationsmängden på platsen. Det innebär att 
det finns behov av att finna ett väl utarbetat informationssystem för att hålla 
informationsmängden på en rimlig nivå. Det är också viktigt att sammanbindningen i plan 
mellan bytespunktens två kollektivtrafiknoder inte förringas trots att samma typ av 
kollektivtrafikutbud kan nås i båda noderna. Sammanbindningen är nämligen inte enbart 
viktig för byten mellan buss och spårvagn utan den är dessutom av väsentlig betydelse för 
bytespunktens helhet. Fokuset på kollektivtrafikgatan får inte heller göra att busshållplatsen 
för linje 20 på Kirkeveien glöms bort och riskerar att bli till en egen arm utan den bör på ett 
bra sätt bindas till och bli till en del av bytespunkten kärna. 
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Den stora ytan framför Majorstuhuset, på båda sidor om Kirkeveien, utgör en öppning i 
stadsrummet som har stor potential för bytespunkten både i form av sin lokalisering och 
storlek. I den föreslagna utformningen får platsen dock inte samma funktionella betydelse för 
kollektivtrafiken som i dagsläget med risk för att platsen inte utnyttas på ett fullgott sätt. 
Istället för att enbart utgöra en naturlig transportsträcka mellan bytespunktens delar bör ytan 
tillvaratas och nyttjas i bytespunkten genom att finna en ny karakteristisk funktion för platsen 
som är av betydelse för bytespunkten.  

Det är viktigt att ta vara på ytorna i bytespunkten och samtidigt optimera användningen av 
dem genom att skapa lättförstådda och välavgränsade funktionsytor. Det är i det fallet viktigt 
att skapa en god balans mellan bytespunkt och lokala värden för området för att skapa en 
trivsam plats för både resenärer och boende. De lokala värdena får dock inte äventyra 
bytespunktens funktionella syfte att skapa en välfungerande kollektivtrafik.  

Som en hjälp för resenären att identifiera sitt mål i bytespunkten bör de olika kollektiva 
färdmedlena ges olika, karaktäristiska utformningar som får de att sticka ut från sin 
omgivning. Den visuella sammanbindningen mellan olika kollektiva färdmedel är också av 
stor betydelse för att resenären ska hitta mellan de olika hållplatserna. Då nedgången till tåget 
ligger utanför kollektivtrafikgatans siktlinje är den visuella sammanhörigheten och 
vägledningen av särskilt stor vikt.   

Genom att en viktig funktion som taxi endast finns tillgänglig i södra ändpunkten av 
bytespunkten, kan det i vissa fall uppstå långa gångavstånd för resenärerna.  Taxi ligger både 
långt ifrån T-banans universellt utformade ankomstpunkt samt busstrafiken som har dubbelt 
så många avgångar som spårvagnstrafiken som taxi ligger direkt i anslutning till.  
Bytespunktens utbredning i vertikalled medför också vissa svårigheter gällande att uppnå en 
god sammanbindning mellan stationen för T-bana/tåg under marknivå och buss och spårvagn 
på överytan. Svårigheterna gäller framförallt att finna anslutningslösningar som är universellt 
utformade. Det föreslagna alternativet med rulltrappor och hiss kan ses som en god 
kompromiss, dock gör hissens avvikande placering att det skapas en outtalad differentiering 
mellan olika brukargrupper.    

Införandet av kollektivtrafikgatan görs på bekostnad av att man samtidigt skapar en starkare 
biltrafiklänk längs Sørkedalsveien/Bogstadveien då biltrafik flyttas över. På det sättet 
förstärker man Sørkedalsveien/Bogstadveien karaktär av en barriär och riskerar att försvåra 
bytespunktens tillgänglighet från väst. Samtidigt försämras den redan i dagsläget begränsade 
framkomligheten för cyklister längs vägen ytterligare. Då konfliktpunkterna huvudsakligen 
förekommer i bytespunktens ytterområden är det viktigt att det upprättas säkra och bra 
färdvägar till och från området, framförallt över Sørkedalsveien/Bogstadveien. 
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5.2 Universell utformning för att minska barriäreffekten på 
makronivå – förbättra områdets sammanbindning 

Universell utformning i syfte att minska barriäreffekten på makronivå handlar i det här fallet 
om att sammanbinda området på ett naturligt och bra sätt, både funktionellt och visuellt. 
Bytespunkten studeras i det fallet utifrån en övergripande nivå, med fokus på upplevelsen av 
bytespunkten som en helhet. Det som studeras är funktionell barriäreffekt i form av 
konflikterande trafikströmmar samt visuell barriäreffekt som en effekt av otillräcklig 
sammanbindande struktur. 

5.2.1 Konflikterande trafikströmmar 

Barriärerna som studeras är konflikterande trafikströmmar där fokus ligger på att i första hand 
begränsa mängden barriärer i området och därefter reducera de kvarvarande barriärernas 
inverkan i miljön.  
 
Begränsa mängden barriärer i området 

Mängden barriärer i området begränsas enklast genom att tillämpa en strukturell utformning 
som i största möjliga mån separerar olika rörelseströmmar samt att rörelseströmmar tydligt 
avskiljs från möbleringszonerna.  

Separering mellan olika trafikslag 

Separering av olika rörelseströmmar gäller i första hand att separera olika trafikslag från 
varandra. Genom att separera olika trafikslag från varandra uppnås goda säkerhetsvinster i 
form av att antalet konfliktpunkterna reduceras. Det medför både att miljön blir enklare att 
färdas i samtidigt som konfliktpunkter som fenomen får en mer framträdande kraft i miljön då 
de inte längre är ett vanligt återkommande moment. De färre antalet konfliktpunkter medför 
även att det blir enklare att säkerhetsanpassa området, med fördelen att man kan lägga mer 
kraft där det verkligen behövs. 

Förutom en förbättrad säkerhet kan ett mer välseparerat system även ge stora 
framkomlighetsvinster, i form av att systemet kan brukas mer effektivt då varje färdmedel 
behandlas efter sina givna förutsättningar. För att uppnå ett välfungerande systemet bör det 
vara utformat med en förståelse för skillnaderna mellan olika färdmedel.  Skillnaderna som 
åsyftas är fysiska skillnader i form av storlek, hastighet och förmåga till integration beroende 
på graden av direktkontakt med omgivningsmiljön. Närmnda olikheter kan vid 
otillfredsställande utformningsmiljö göra att trafikslagen hämmar varandra från att framföras 
utifrån sin fulla potential.  

Motortrafiken och fotgängarna är på många sätt varandras ytterligheter. Motortrafiken är 
exempelvis väldigt begränsad i sin rörelsemöjlighet, på grund av sin bundenhet till vägbanan, 
och är därav mer beroende av att kunna framföras enligt ett kontinuerligt system. 
Fotgängarnas rörelsefrihet medför samtidigt att de har ett mer oförutsägbart rörelsemönster 
som kan skapa problem för ouppmärksamma medtrafikanter. Motortrafiken störs dessutom 
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mer av hinder i vägbanan då deras högre hastighet gör att det är svårare för dem att anpassa 
sig efter variationer i omgivningen. De stora skillnaderna mellan trafikslagen genererar med 
andra ord både stora säkerhetsrisker och stora framkomlighetsbegränsningar som verkar 
ineffektivt för hela trafiksystemet. Grunden i ett välfungerande system är med andra ord att i 
största möjliga mån ha en tydlig separering mellan trafikslagen och att begränsa antalet 
konfliktpunkter till några få och större korsningspunkter i trafiksystemet.  

I det fall mer än ett trafikslag delar på ett och samma utrymme, exempelvis tågbanetorget på 
Valkyrie plass som försörjer både spårvagn och fotgängare, är det viktigt att det fortsatt finns 
en tydlig rörelsestruktur. Även om man eftersträvar en hög grad av naturligt samspel så är det 
fortsatt frihet under ansvar och fotgängarna bör inte få röra sig hur som helst med risk för att 
skapa oordning. Genom att införa vägledande gångstråk, exempelvis genom 
materialskillnader i färg och textur, kan den högre graden av samspel bibehållas inom ytan 
samtidigt som man skapar visuell ledning som visar hur fotgängaren bör röra sig över ytan. 
Den vanligtvis använda fysiska separeringen ersätts i det fallet av en visuell separering, vilken 
ger en fortsatt tydlig separering men en betydligt mjukare övergång mellan trafikslagens olika 
utrymmen. 

Medan motortrafiken och fotgängarna kan ses som varandras ytterligheter är cyklisterna mer 
ett mellanting mellan de två färdmedlena. Cyklisterna har samma behov av ett kontinuerligt 
rörelsestråk som motortrafiken för att uppnå god framkomlighet, samtidigt som de är lika 
ömtåliga och har lika stort behov av att säkerhetsskyddas som fotgängarna. I det föreslagna 
lösningsalternativet för Majorstuens knutpunkt finns förslag på att säkra cykelanslutningen till 
bytespunkten från öst och väst genom att införa kontinuerlig cykelbana längs Kirkeveien. 
Dock kvarstår problemet hur man lämpligen förbinder bytespunkten för cykeltrafik norr- och 
söderut.  

En lösning på problemet med cykelanslutningen skulle kunna vara att man utformar 
Valkyriegata som huvudgångstråk och sedan låter Sørkedalsveien/Bogstadveien fungera som 
en ren transportsträcka för bil och cykel. I det fallet skapas två skilda system utifrån likartade 
krav gällande framkomlighet och genom att komplettera den föreslagna cykelleden längs 
Kirkeveien med cykelbana på båda sidor av Sørkedalsveien/Bogstadveien norr om Kirkeveien 
får man ett högkvalitativt cykelstråk som sammanstrålar vid Majorstukorsningen i 
bytespunktens centrum. Gångvägen som förbinder Sørkedalsveien och Valkyriegata kan i det 
fallet utnyttjas av cyklister som ska till norra delen av bytespunkten medan Kirkeveien via 
cirkulationsplatsen leder in cyklisterna till bytespunktens södra del. Bogstadsveien söder om 
Kirkeveien som har begränsad trafikkapacitet kan i det fallet även bibehålla sin funktion av 
huvudsaklig bilgata. 

Då lösningen med cykelbana på Sørkedalsveien/Bogstadveien innebär att cyklisterna måste 
färdas genom cirkulationsplatser krävs speciella säkerhetsanpassade åtgärder. Säkerheten för 
cyklisterna i cirkulationsplatserna säkras i det fallet enklast genom cykelbox främst i 
bilkörfältet samt gemensamt alternativt separat cykelfält i cirkulationsplatsen. Cyklisterna ges 
i det fallet en tydlig exponering från att de kommit fram till cirkulationsplatsen fram till att de 
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kör ut från den. Då cirkulationsplatsen i sig är en komplex utformning med många 
rörelseströmmar är det extra viktigt att trafikantgrupperna synliggörs för varandra för att de 
ska veta vad de kan förvänta sig och att inga oväntade situationer uppstår.  

Separering inom trafikslag 

Förutom att separera olika trafikslag från varandra är det även fördelaktigt att separera olika 
fotgängarflöden inom bytespunkten för att erhålla god framkomlighet och effektivitet. Detta 
är särskilt viktigt då bytespunkten är tänkt att fungera både som en effektiv kollektivtrafiknod 
samt som en plats för avkoppling och sociala aktiviteter. Så pass olika behov kräver olika 
förutsättningar och en bra struktur för att kunna samverka på ett bra sätt.  

Grunden för att säkerställa god rörelse i bytespunkten är en enkel och tydlig rörelsestruktur 
för fotgängarna som rör sig inom och genom området. Lämpligtvis tar man utgångspunkt i en 
huvudled i form av ett gent gångstråk som sammanbinder området från norr till söder. 
Huvudleden kan sedan kompletteras med sekundära leder i form av ett förgrenat nät som leder 
från huvudleden till ankomstpunkterna för de olika trafikslagen. Utformningen innebär att 
man får en bra sammansättning med en större och mer renodlad transportled genom området 
för snabb förflyttning och ett mer förgrenat nät som är till för att försörja övriga funktioner i 
området. Genom denna systemuppbyggnad får man ett renodlat system som tar hänsyn till 
olika behov och där rörelsestråken på ett enkelt sätt kan byggas upp och utvecklas till sin fulla 
potential. Förslagsvis utformas huvudleden i det fallet enkelriktad i den mån det går för att 
säkra framkomligheten medan möbleringszonerna huvudsakligen lokaliseras längs det 
sekundära stråket för att inte störa framkomligheten längs huvudstråket. 

Reducera inverkan av kvarvarande barriärer  

I de fall en barriär inte kan tas bort helt handlar det huvudsakligen om att reducera 
uppfattningen av barriären både visuellt och funktionellt. Barriärerna ska i det fallet både 
kännas och vara enkla att överbrygga och kräva en låg grad av ansträngning. De barriärer som 
skapar mest uttalad barriäreffekt och därmed är de som huvudsakligen eftersträvas att 
reduceras är bilvägarna. 

Huvudsakligen handlar reduktionen av vägarna som barriärer om att förenkla samspelet vid 
konfliktpunkterna för att kunna skapa ett jämnt flöde och inte skapa stora avbrott i de 
konflikterande rörelseströmmarnas färdväg. Det är i det fallet viktigt att det finns en tydlighet 
i prioriteringen för att skapa en lättläst integrering och en god samverkan mellan olika 
trafikanter. Det ska genom den fysiska utformningen vara enkelt att uppfatta hur integreringen 
är tänkt att fungera. Man bör tänka på att fotgängarna i många fall har enklare att integrera 
med motortrafiken än tvärt om, då de är i direktkontakt med omgivningsmiljön och därmed 
lättare uppfattar och kan anpassa sig efter biltrafiken. 

Trots att det ena trafikslaget ges företräde är det samtidigt viktigt att det framkommer att det 
hela tiden handlar om ett samspel. Barriären ska med andra ord fortsatt inge respekt men bör 
inte kännas hämmande. Raka färdvägar in mot konfliktpunkten ska med andra ord 
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eftersträvas. Utformningen bör samtidigt medföra att trafikanten närmst korsningen naturligt 
bromsas upp något och uppmärksammar faran vid konfliktpunkten.  

Barriär inom området 

Kirkeveien är en stor barriär genom bytespunkten då den separerar bytespunktens norra del 
från den södra och försvårar rörelse mellan områdena. Att reducera Kirkeveien som barriär är 
huvudsakligen av betydelse för att uppnå goda anslutninsmöjligheter mellan buss och 
spårvagn. I övriga fall kan sammanbindningen inte anses vara av stor betydelse rent 
funktionsmässigt då bytespunktens två områden försörjs och sammanbinds av den 
underjordiska tåg- och T-banestationen. En sammanbindning i marknivå är dock av väsentlig 
betydelse för att bytespunkten ska kunna upplevas som en sammanbunden helhet och vara 
enkel att röra sig genom även för de som inte utnyttjar resandefunktionerna. 

Då Kirkeveien framför Majorstuhuset utgör en viktig sammanbindande länk inom 
bytespunkten bör övergångsstället vid Kirkeveien inneha en utformning som gör att 
fotgängarna ges stort fokus. Övergångstället ska i det fallet sända budskap om en tydlig 
prioritet i området och att överfarten sker på fotgängarnas villkor. Motortrafiken på 
Kirkeveien ska samtidigt naturligt känna att de har kommit in i bytespunktens zon. Genom att 
välja ett upphöjt övergångsställe synliggörs fotgängaren på ett bra sätt samtidigt som det visar 
på att kollektivtrafikgatan är prioriterad framför biltrafiken på Kirkeveien. Det upphöjda 
övergångsstället innebär också att det skapas ett sammanbundet och obrutet gångstråk som 
förenar Kirkeveiens två sidor och därmed styrker kollektivtrafikgatans intryck som en obruten 
länk. 

Ett alternativ till det upphöjda övergångstället är att höja upp hela sträckan av Kirkeveien 
framför Majorstuhuset så att motorfordonen och fotgängarna hamnar på samma nivå över en 
större yta. Övergångsställets placering kan dock vara densamma som då endast 
övergångsstället är upphöjt. Fördelarna med att jämna ut nivåskillnaden över en större yta är 
att det skapar känslan av en integrering som är på båda trafikslagens villkor, samtidigt som 
hastigheten kan reduceras inom ett större område. Nackdelarna är dock att åtgärden skapar ett 
större ingrepp i gaturummet och att utformningen uppmuntrar fotgängarna till att rör sig mer 
fritt med risk för ett fotgängarbeteende som kan bli mer svårläst. Övergångsstället riskerar i 
det fallet att förlora sin betydelse och tyngd i rörelsesystemet. Den upphöjda ytan kan med 
andra ord användas för att visuellt och känslomässigt skapa en god samverkan och reducerad 
barriäreffekt, men kräver samtidigt också ett ökat behov av säkerhetsåtgärder, ledstråk och 
varningsmarkeringar. 

Genom att välja en större överfart med en central placering i området istället för en vid varje 
korsning undviker man komplexiteten vid cirkulationsplatsen. I det fallet väljer man kvalitet 
framför kvantitet, då stoppet kan utformas som ett starkare inslag i trafikmiljön samtidigt som 
antalet hinder för motortrafiken reduceras. Fotgängarna samlas dessutom till ett huvudstråk 
med fördelen att de ges en tydlig exponering över Kirkeveien. Valet av lokalisering styrks 
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ytterliggare av att den öppna ytan vid Kirkeveien kan utnyttjas med fördel för att göra 
överfarten väl synlig på avstånd.  

För att underlätta överfarten för fotgängarna bör korsning med Kirkeveien vara utformad på 
ett vägledande sätt, där fotgängaren leds fram till och över övergångsstället. Denna typ av 
vägledning kan enkelt skapas genom att gångytan närmst övergångsstället smalnas av och 
görs kilformad så att fotgängaren naturligt förs in mot övergångsstället. Förutom vägledande 
utformning bör även säkerhetsåtgärder införas som hindrar fotgängare från att korsa vägbanan 
på annan plats än den tänkta, exempelvis säkerhetsstängsel som följer längs mitten av 
Kirkeveien. Den föreslagna utformningen kombinerar i det fallet vägledande och hindrande 
åtgärder för att begränsa valmöjligheterna för fotgängarna och gör det lätt för dem att göra 
rätt.    

Den för bytespunkten mest gynnsamma visionen är att finna en utformning för överfarten som 
innebär att fotgängarna enbart behöver väja för spårvagnen. En signalreglering går i det fallet 
emot strävan att reducera Kirkeveien som barriär och begränsar rörelsesystemens förmåga att 
integrera på ett effektivt och optimalt sätt. Ett oövervakat övergångsställe ger ett jämnare 
flöde men skapar i sin tur också ett svårläst system med onödiga säkerhetsrisker. Det optimala 
för bytespunkten skulle vara en kombination av de två alternativen, i form av ett oövervakat 
övergångsställe med restriktion gällande spårvagn. I det fallet kan man införa en signal vid 
överfarten som gäller specifikt då spårvagnen korsar överfarten.  

Den föreslagna typen av signalreglering innebär att överfarten fungerar som ett signalreglerat 
övergångsställe endast då spårvagnen kommer och som ett oövervakat vid övriga tidpunkter. 
Spårvagn har i det fallet alltid företräde, fotgängaren lämnar enbart företräde åt spårvagnen 
och motortrafiken lämnar företräde åt både spårvagn och fotgängare. Utformningen skapar 
med andra ord ett tydligt strukturerat system med prioriteringsordning i fallande ordning: 
spårvagn, gående, motortrafik/korsande cyklist. Systemet är konsekvent i sin uppbyggnad 
varpå trafikanterna vet vad de kan förvänta sig.    

Figur 106: Övergångsställe med vägledande utformning framför station i Baden. Avsaknad av 
materialkontrast medför dock att separeringen mellan gång- och cykelbanan upplevs som något 
otydlig. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 
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För att övergångsstället ska få ett tydligt inslag i miljön bör man lämpligen använda ett annat 
och grövre material och starkare färgsättning på överfarten än gångytan. Överfarten bör både 
ge en synbar och kännbar skillnad i markbeläggningen så att fotgängaren uppfattar 
förändringen och blir medveten om faran. Utformningen fungerar i det fallet både som 
varningsmarkering för blinda och synnedsatta och får fotgängare att reagera på avbrottet i 
gångbanan samtidigt som motortrafiken också reagerar på färgsättningen när de närmar sig 
överfarten. 

Barriärer utanför området 

Bariärrerna utanför bytespunkten påverkar huvudsakligen anslutningsvägarna och 
rörelseströmmarna som ska till och från området. Framförallt finns det behov av att reducera 
Sørkedalsveien/Bogstadveien som barriär då den inbegriper huvudflödet av motortrafiken. Då 
väglänken är tilltänkt som bilaxel och en viktig transportlänk för genomfartstrafiken bör fokus 
vara att ge prioritet åt motor- och cykeltrafiken men möjliggöra en säker överfart för 
fotgängare. Fördelaktigen bör signalreglerade övergångställen tillämpas för att skapa en säker 
överfart men samtidigt begränsa konfliktpunktens inverkan på motor- och cykeltrafiken.   

För att få trafikflödet att flyta smidigt är det betydelsefullt att det görs en väl avvägd placering 
av övergångställena där man tänker kvalitet framför kvantitet. Istället för många 
övergångsställena som skapar stora störningar i motortrafikflödet bör man istället fokusera på 
huvudströmmarna av fotgängarna. Större fotgängarflöden skapar dessutom en tydligare 
exponering av fotgängarna.  Genom att lokalisera övergångsställena till de punkter i vilka 
fotgängarna sannolikt korsar vägbanan kan överfarten göras till en naturlig del i gångstråket. 
Övergångsställena bör samtidigt lokaliseras och utformas så att de är väl synliga på avstånd 
för motortrafiken. För att skapa en känsla av enkelhet och kontroll över situationen i samband 
med överfarten bör man eftersträva breda övergånsställen som känns inbjudande för 
fotgängaren. 

5.2.2 Sammanbindande och lättläst struktur 

Sammanbinda bytespunkten på ett bra sätt och skapa en lättläst struktur är av väsentlig 
betydelse då det är grundläggande för att att detaljer och funktioner ska kunna lösas på ett bra 
sätt i området. Finns ingen tydlig struktur i utformningen blir informationssystemet och 
behovet av vägledning snabbt mycket mer komplext. Lösningen är att utnyttja området på ett 
bättre och effektivare sätt genom att ha en tydlig övergripande struktur för bytespunktens 
användning. Det bör även eftersträvas att vissa delar i den övergripande utformningen 
förekommer genomgående i hela bytespunkten för att förstärka helhetskänslan i området. 
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Sammanbindande gångstråk 

Då bytespunkten har en långsträckt utformning är det av stor betydelse att det utformas ett 
sammanbindande och gent gångstråk genom hela bytespunkten som både visuellt och 
funktionell sammanbinder hållplatslägena. Gångstråket ska göra att det känns enkelt att röra 
sig genom bytespunkten. Lämpligtvis bör en naturlig gångförbindelse eftersträvas, där 
gångstråket följer den naturliga rörelseriktningen inom bytespunkten och där stråket känns 
som en självklar del i stadsstrukturen. 

Det genomgående gångstråket är inte enbart betydelsefullt för att tillgodose rörelsen inom 
bytespunkten utan är även av väsentligt betydelse för att kunna överbrygga Kirkeveien som 
barriär. Gångstråket har i det fallet som ändamål att skapa en god funktionsmässig 
sammanbindning mellan bytespunktens norra och södra områden. Bytespunkten kan med 
andra ord användas för att bryta Kirkeveiens inverkan av egenmäktigt barriär genom att införa 
ett starkt konkurrerande gångstråk som följer i motsatt riktning. 

För att förenkla helhetsförståelsen av rörelsestråket inom bytespunkten bör det finnas en 
tydlig kontrast mellan det genomgående huvudgångstråket och det sekundära gångstråket för 
att framhålla stråkens skillnad i funktion. Huvudgångstråket som huvudsakligen bör ses som 
transportsträcka har som ändamål att vara gent och snabbt att färdas längs. Det sekundära 
gångstråket kan i sin tur vara mer nätverksbildande och ha som funktion att leda fram till 
ankomstpunkterna för de olika trafikslagen. Då huvudgångstråket i det fallet utgör ryggraden i 
hela rörelsesystemet bör fokus vara att ge det stråket den mest markerade utformningen i 
rörelsesystemet. Kontraster kan förslagsvis skapas genom avvikande form, bredd, beläggning 
och färgkontrast. Exempelvis kan huvudgångstråket utformas mer rak, medan de sekundära 
gångstråken ges en mjukare och mer böljande linjeföring. Huvudgångstråket bör dessutom 
vara bredare för att klara hantera ett större flöde. Genom att bibehålla samma färg på både 
huvudgångstråk och sekundära gångstråken, och istället använda avvikande nyans och 
kontext, visar man på att de hänger samman men har olika funktion.  

Noder och tyngdpunkter 

Då bytespunkten innefattar ett större område och dessutom har en långsmal struktur finns 
risken att upplevelsen blir att den flyter ut och att bytespunkten får ett diffust inslag i 
stadsmiljön. För att detta ska undvikas finns behovet av uppsamlande noder som understödjer 
känslan av en kompakt och dynamisk bytespunkt. Fördelaktigen utnyttjas de naturliga 
förhållanden som råder på platsen och i det föreslagna kollektivtrafiksystemet, där noderna 
utformas till viktiga service- och mötesplatser i bytespunktens systemuppbyggnad.  

Bytespunktens naturligt sammanbindande nod och centrum är vid korsningen Kirkeveien/ 
Valkyriegata, då noden i det fallet är mittpunkt på kollektivtrafikgatan samt att den på ett 
naturligt sätt binder hållplatsen för busslinje 20 på Kirkeveien till bytespunkten. Då det finns 
god plats på båda sidor om Kirkeveien kan ett sammanbindande torg skapas som förbinds 
över vägen genom ett brett övergångsställe centralt mellan korsningarna. Införandet av torget 
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innebär att Majorstuhuset kan bibehålla sin funktion av ett viktigt försäljningsattribut och 
landmärke för Majorstuens knutpunkt. 

Den naturliga ansamlingen av kollektivtrafikmedel som finns i norra och södra delen av 
bytespunkten skapar goda förutsättningar för att utveckla två starka kollektivtrafiknoder i 
bytespunktens ändpunkter. Fördelen med noderna är att de medför en känsla av stark 
tillhörighet mellan ingående färdmedlen samtidigt som de skapar goda förutsättningar för 
smidiga byten. Noderna underlättar även helhetsförståelsen genom att de samlar ihop och 
förenar flera olika kollektrivtrafikmedel till en gemensam enhet. Noderna kan genom 
karaktäristiska utformningar dessutom skapa attraktiva entréer till kollektivtrafiken. Noderna 
har många likheter då de betjänar samma typ av färdmedel, samtidigt som den norra noden 
har spetskompetens i form av bussanslutning medan den södra är inriktad på spårvagnstrafik. 
Fokus bör i det fallet vara att lyfta fram de förenande dragen för att visa på samhörighet, 
medan skillnaden kan användas för att skapa en tydlig prägel på respektive plats.   

Lokaliseringen av bytespunktens tyngdpunkt hänger starkt samman med hur man väljer att 
beteckna begreppets innebörd. Utgår man ifrån bytespunkten funktionella betydelse för 
kollektivtrafiken befinner sig tyngpunkten i bytespunktens ändpunkter i form av 
kollektivtrafiknoderna. I det fallet är huvudfokus kollektivtrafiken och resenärerna. Ser man 
istället till kärnan i bytespunkten som område, ligger tyngdpunkten istället i den 
sammanbindande noden vid Kirkeveien.  I det fallet är fokus sammanbindningen av 
byetspunktens olika områden samt kollektivtrafikens betydelse av landmärke och 
försäljningsattribut. För att kunna uppnå en välfungerande bytespunkt är det av stor vikt att 
man vid värdering av utformningen tar hänsyn till denna dynamik i bytespunktens system. 

Strukturuppbyggnaden med en centrumnod och två kollektivtrafiknoder skapar många goda 
fördelar avseende att förenkla informationsflödet och valmöjligheterna inom bytespunkten. 
Förslagsvis kan övergripande resenärsinformation och lokal områdesinformation lokaliseras 
till centrumnoden medan mer detaljerad resenärsinformation förläggs till 
kollektivtrafiknoderna.  Genom att separera övergripande och mer detaljerade funktioner från 
varandra skapar man en hierarki i bytespunkten som förenklar informationsflödet och 
användningen av hela bytespunkten. Även om man väljer att separera funktioner från 
varandra är det samtidigt viktigt att alltid upprätthålla ett samspel mellan olika värden med 
strävan att skapa en god balans mellan kollektivtrafik och lokala värden. 

Visuell sammanbindning  

Den visuella sammanbindningen grundas i att det finns en god siktlinje som följer längs hela 
bytespunkten och ger resenären möjligheten att erhålla en god helhetsuppfattning över 
området. Det är i det fallet viktigt att byggnader inte tillåts inkräkta på siktlinjen och vid 
befintlig bebyggelse kan det därför vara aktuellt att värdera användandet av arkad. Genom att 
nyttja ett lösningsförslag med en arkad kan en god siktlinje erhållas i marknivå samtidigt som 
inskränkningen av byggnaden minimeras.   
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Visuell sammanbindning uppnås vidare genom att utforma gemensamma drag som 
kontinuerligt följer genom hela bytespunkten och gör att bytespunkten upplevs som en helhet. 
Fördelaktigen tas utgångspunkt i kollektivtrafikgatan som är det mest karaktäristiska och 
framträdande draget i bytespunkten, då det utgör bytespunktens ryggrad och på ett naturligt 
sätt binder samman området. Kollektivtrafikgatan kan ges en förstärkande inverkan i 
stadsmiljön genom ett gemensamt och kontinuerligt användningsval av material och 
färgsättning. Andra alternativ för att skapa en distinkt sammanbindning är att införa ett 
genomgående grönstråk eller att lyfta fram det genomgående gångstråket, även kallat 
huvudgångstråket, genom att tydligt markera det i miljön. Gångsstråket inom bytespunkten 
kan exempelvis förstärkas genom en vägledande linje i markbeläggningen som följer längs 
rörelsestråket. Förutom vägledande egenskaper kan inslaget även tillföra ett estetiskt värde till 
hela bytespunkten. 

Kirkeveien kommer fortsatt, trots reducerande åtgärder, att rent funktionsmässigt alltid utgöra 
en barriär som delar bytespunkten i två delar. Genom en lämplig utformning av 
övergånsstället kan man dock minska vägens visuella intryck i miljön. Genom att exempelvis 
bibehålla samma färgsättning på övergångstället som för gångstråket inom bytespunkten kan 
man få överfarten att upplevas som en naturlig del i gångstråket. I det fallet visar man på att 
övergångstället tillhör och ingår som en del i kollektivtrafikgatan, där överfarten utgör den 
sammanbindande länken mellan bytespunkten två delar.  

För att stärka bytespunktens helhetskänsla och samtidigt underlätta användningen av de 
ingående funktionerna kan det vara fördelaktigt att skapa information specifikt utformad för 
kollektivtrafiken och som avviker från informationen som gäller övrig trafik. I det fallet 
undviks missförstånd samtidigt som väsentliga funktioner kan framhållas på ett tydligare sätt. 
Miljön bör dessutom i sig själv användas för att vägleda den gående rätt genom området. 
Omgivningen kan i det fallet ge väsentliga ledtrådar om var resenären befinner sig genom 
användandet av karaktäristiska drag kopplat till centrala platser inom bytespunkten. 
Framförallt bör södra och norra kollektivtrafiknoden samt övergångsstället vid Kirkeveien 
framhållas visuellt då de är betydelsefulla för bytespunkten som helhet. 

Den lokala omgivningen kan med fördel göras till en del av bytespunkten för att därigenom 
klä in bytespunkten i stadsmiljön. Bytespunktens egen karaktär måste dock samtidigt 
framhållas då de lokala värdena aldrig får äventyra bytespunktens funktion. Det handlar i det 
fallet om att på ett balanserat sätt kombinera två funktioner då bytespunkten är viktig både för 
kollektivtrafiken men även som en del i stadsmiljön.  
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5.3 Universell utformning för att minska barriäreffekten på 
individnivå – minska områdets komplexitet 

Universell utformning i syfte att minska barriäreffekten på individnivå handlar i det här fallet 
om att minska områdets komplexitet genom att synliggöra och underlätta användningen av 
väsentliga funktioner i bytespunkten. Fokus är att arbeta med miljön snarare än mot, där man 
istället tar fördel av miljön istället för att enbart se det som ett hinder. Bytespunkten studeras i 
det fallet ifrån en detaljerad nivå, med fokus på likvärdig användning och upplevelse av 
bytespunkten.  

5.3.1 Funktionell barriäreffekt 

Vad avser den funktionella barriäreffekten på invidivnivå är det optimala fallet att hela 
bytespunkten är universellt utformad. Detta bör dock möjligtvis enbart ses som en riktlinje 
och en vision att sträva efter snarare än ett verkligt mål. I det fall barriärer på individnivå inte 
kan tas bort helt kan man arbeta med att reducera dem till en begränsad mängd, som 
exempelvis specifika ankomstpunkter. Om universell utformning inte är möjligt för alla 
ankomstpunkter till bytespunkten bör fokus vara att i alla fall huvudentrén har universell 
utformning.  

I den föreslagna bytespunkten finns två alternativ som kan ses som bytespunktens naturliga 
huvudentréer; centrumnoden vid Kirkeveien som är mittpunkt i hela bytespunkten samt den 
norra kollektivtrafiknoden som har en stark prägel och koncentration av kollektiva färdmedel. 
T-banans ankomstpunkt C som ligger i den norra kollektivtrafiknoden är dessutom den enda 
nedgången till T-banan som har hissar och därmed uppfyller universell utformning. För att på 
bästa sätt ta tillvara på styrkorna hos de två alternativen bör man eftersträva en huvudentré 
som utgör en kombination av alternativen. I det fallet kan Majorstuhuset ges funktionen att 
utgöra en port mellan bytespunktens två delar genom att man öppnar upp genomgången i 
byggnaden och lokaliserar servicefunktioner i Majorstuhuset som gäller för hela 
bytespunkten. Servicepunkten ligger i det fallet i direkt anslutning till den universellt 
uformade T-banenedgången och har en stark anslutning till den norra kollektivtrafiknoden, 
samtidigt som den är nära lokaliserad till övergångsstället vid Kirkeveien. Den föreslagna 
användningen innebär att Majorstuhuset blir en välintegrerad och central del av bytespunkten 
och bibehåller sin funktion av ett naturligt landmärke. 

Nivåskillnaderna som finns naturligt i området kan vid rätt användning skapa en dynamisk 
knutpunkt snarare än att skapa hinder och svårigheter för användaren. I de fall det är möjligt 
bör dock lösningar som ger upphov till nivåskillnader inom bytespunkten undvikas och 
ersättas av lösningar som fyller samma funktion men inte innehar någon barriäreffekt. 
Exempelvis kan separering av trafikslag göras med material- och färgkontraster istället för 
genom en avskiljande kantsten, i de fall det inte innebär några direkta säkerhetsrisker. Likaså 
kan man ta bort nivåskillnaden vid Kirkeveien genom upphöjt övergångsställe och låta 
material- och färgskillnad definiera överfarten för både blinda, synnedsatta och övriga 
fotgängare. Material och färg innehar samma budskap som en fysisk avskiljning om att man 
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som trafikant bör vara uppmärksam men verkar samtidigt inte hindrande eller ansträngande. 
En förutsättning för att Majorstuhuset ska kunna användas som en del i huvudgångstråket och 
som en port mellan bytespunktens norra och södra del är dessutom att golvet i byggnaden 
sänks. I dagsläget ligger golvytan på en högre nivå än omgivande mark som en följd av T-
banans tunnelmynning som finns direkt under byggnaden. Genom en sänkning av golvytan 
kan passagen göras universellt uformad samtidigt som det kan erhållas en god siktlinje genom 
byggnaden. 

Detaljutformningen har en stor inverkan på hur bytespunkten upplevs, då en välplanerad 
omgivning kan fungerar som en hjälp för användaren genom att skapa en enkel, lättförstådd 
och lättanvänd miljö. Detaljutformningen inom bytespunkten bör i det fallet vara utformad 
och strukturerad på ett sådant sätt att väsentliga detaljer framhålls och tydliggörs i miljön 
medan mindre viktiga inventarier hålls undan eller undviks helt. Cykelparkering och andra för 
resenären väsentliga funktioner bör exempelvis lokaliseras i närheten av huvudstråket. Samma 
typ av tjänster bör dessutom vara lättillgänliga och lättfunna oavsett resenärens 
ankomstriktning. Det bör göras en avvägning där mängden funktioner begränsas till att enbart 
förekomma i de situationer de absolut efterfrågas och att mindre centrala funktioner i 
bytespunkten lokaliseras till periferin. Genom att sortera bland funktionerna skapas en 
översiktlig miljö som endast innehar de nödvändigaste funktioner och där mest möjliga hinder 
undviks. 

5.3.2 Visuell barriäreffekt 

Att motverka visuell barriäreffekt handlar i det här fallet om att synliggöra funktionerna i 
miljön och att arrangera dem på ett sådant sätt att användaren självmant uppfattar det som är 
väsentligt i miljön. Det är viktigt att visa en tydlig struktur i det man vill att resenärerna ska 
uppfatta, för att skapa ett enkelt system med minskad risk för missförstånd. Det 
grundläggande är i det fallet att samma typ av miljö bör möta resenären oavsett 
ankomstriktning till bytespunkten för att få en enhetlig miljö som är lätt att känna igen för 
resenären. Miljön ska inte skapa ovisshet beroende på vilket ankomstval resenären väljer. 
Detta gäller både bytespunktens fysiska miljö och informationssystemet.  

Det är samtidigt viktigt att det som är väsentligt sticker ut från miljön och kan ses utan 
ansträngning, medan övriga funktioner fortsatt är så pass synliga att de kan uppfattas om man 
tittar efter dem. I det fallet är det fördelaktigt att arbeta med kontraster för att förstärka 
karaktärsdrag i miljön, samtidigt som man bör vara noga med att inte äventyra den 
grundläggande visuella sammanbindningen. Kontraster kan skapas genom materialval, 
färgsättning, storlek och form. Förslagsvis kan man hålla vissa av dessa utrycksstätt konstanta 
för att skapa gemensamma karaktärsdrag och låt andra delar variera för att skapa synbara 
skillnader som tyder på individualitet. 
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Huvudentrén är en funktion som bör synliggöras extra i bytespunkten för att ovana resenären 
enkelt ska kunna orientera sig direkt efter ankomst. Olika entréer kan också ges olika funktion 
och utseende för att resenären ska kunna orientera sig och veta veta vid vilken entré eller var i 
miljön den befinner sig. En lämplig utgångspunkt för struktureringen av funktioner inom 
området kan vara att samtliga funktioner bör vara synliga från rörelsestråken och då 
framförallt huvudstråket. Resenärsdetaljerna bör även vara det mest framträdande i miljön, så 
att reklam och handel inte tillåts i sådan grad att det tar bort stationens väsentliga budskap.  

Då Majorstuens knutpunkt hanterar många olika kollektiva trafikmedel och många olika 
resenärsflöden skapas ett omfattande informationsflöde av både övergripande och detaljerad 
information. För att informationsmängden ska bli hanterbar för resenärerna bör det 
eftersträvas en tydlig informationsstruktur så att resenären endast behöver ta del av den 
information som den efterfrågar. Det upplägget medför att informationen kan synliggöras på 
ett bättre och mer framträdande sätt. Ett förslag på en lämplig struktur är att tillämpa 
gemensamma, större och centralt placerade informationsnoder för övergripande information 
kompletterad med detaljerad information vid respektive trafikslag. Det kan också vara 
fördelaktigt att reducera den textade informationen i största möjliga mån genom att ersätta den 
med ett enklare symbol- och färgsystem som alla kan uppfatta även om de är stressade eller 
ouppmärksamma. Skyltade informationen kan exempelvis kompletteras med ett 
sammanbindande visuellt ledstråk i marken för att förenkla den givna informationen. 
Ledstråket kan i det fallet även användas för att visuellt sammanbinda de olika hållplatserna 
till en helhet. 

 

 

 

 

 

Figur 107: Karaktäristiskt utformade stationsentréer i Nürnberg. Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 

Figur 108: En station i Nürnberg använder ett enkelt symbolsystem
för att på ett tydligt och enkelt sätt förmedla till resenären var T-banan
finns och vilken av entréerna skylten refererar till. Informationen är
dessutom kompletterad med en klocka så att man som resenär kan se
hur man ligger till tidsmässigt. 

Bildkälla: Nils Helleland, 2008. 
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5.4 Sammanställning av universell utformning på makro- och 
individnivå 

Resonemanget kring hur universell utformning kan tillämpa på makro- respektive individnivå 
kan sammanfattas genom principskissen i Figur 109. Skissen är till för att lyfta fram och 
praktiskt visa huvudprinciperna för hur universell utformning kan tillämpas för Majorstuens 
knutpunkt. 

Huvudprincipen för att uppnå en effektiv, sammanbunden och lättanvänd bytespunkt är att 
upprätta en systemuppbyggnad som sammanbinder men samtidigt tar hänsyn till skillnader 
mellan olika funktioner. Genom att utnyttja naturligt sammanbindande element som 
rörelsestråken och sedan låta lokaliseringen av möbleringszonerna längs gångstråken vara 
vägledande för fotgängaren kan en lättanvänd struktur skapas genom användning av rena 
grundelement.  

Utformningen av rörelsesystemet inom bytespunkten har stor betydelse både för 
sammanbindningen och för bytespunktens funktionella egenskaper. Huvudgångstråket är i det 
här fallet utformat för att utgöra bytespunktens centrala del och ryggrad, och stråket medför 
en starkt sammabindande gångaxel genom bytespunkten. Det sekundära gångstråket 
kompletterar i sin tur huvudgångstråket genom att fungera som en länk mellan bytespunkten 

Figur 109: Principskiss som visar huvudprinciperna för hur universell utformning kan användas för
Majorstuens knutpunkt. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 
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och den omgivande miljön. Stråket är i det fallet tänkt att leda in och ut fotgängarna från 
huvudgångstråket, samtidigt som det kan försörja mer lokala funktioner inom bytespunkten. 
Genom att leda huvudgångstråket genom Majorstuhuset och dagens huvudentré skapas en rak 
färdväg samtidigt som Majorstuhuset blir till en fortsatt central del av bytespunkten. 
Majorstuhuset fungerar i det fallet som en port mellan bytespunktens norra och södra del 
samtidigt som det skapas en naturlig mötespunkt framför Majorstuhuset.  

I bytespunkten har noderna en central roll då de både visuellt och funktonellt sammanbinder 
och förenar viktiga funktioner inom bytespunkten. Kollektivtrafiknoderna sammanbinder i det 
fallet hållplatslägen för olika kollektiva trafikmedel medan centrumnoden vid Majorstuhuset 
förenar servicepunkten, mötespunkten och den universellt utformade nedgången till T-banan 
till en gemensam punkt. Noderna medför gynsamma fördelar i form av att samla upp 
fotgängarna vid väsentliga punkter i bytespunkten samtidigt som de skapar känslan av en mer 
kompakt strukturuppbyggnad. 

Två alternativa utformningar kan redovisas för sammanbindningen över Kirkeveien, ett 
upphöjt övergångsställe respektive att hela korsningen Kirkeveien/Valkyriegata höjs upp och 
att man har ett övergångsställe i var ände av upphöjningen (se Figur 110). Förslaget med att 
bara höja upp övergångsstället innebär att siktlinjen bryts på grund av att övergångsstället är 
något förskjutet, samtidigt innebär ändringen i färdriktningen att fotgängarna uppmärksammar 
faran. Genom att tillämpa förslaget med upphöjd korsning sammanbinds bytespunkten på ett 
bättre sätt visuellt, samtidigt som den samanbindande känslan som överfarten ger sprids ut 
över ett större område varpå överfarten ges ett starkare intryck i hela bytespunkten. En 
upphöjd korsning innebär samtidigt ett större ingrepp i trafikstrukturen och ger en större 
påverkan på motortrafiken som framförs på Kirkeveien. Det blir även viktigare med 
säkerhetsåtgärder som gör att fotgängarna respekterar de uppmärkta övergångsställena. 

 

Figur 110: Det upphöjda övergångsställe som redvisas i den övergripande principskissen ovan, samt
en enkel skiss på en alternativ utformning i form av att höja upp hela korsningen och ha två
övergångsställen. Bildkälla: Norconsult, 2013, bearbetad av Helena Jönsson. 
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Inom shared space-området, söder om Kirkeveien, finns överfarter markerade i Figur 109 
dock är det endast symboliskt för att visa att man bör samla fotgängarna i huvudflöden och 
låta dem korsa vid välplanerade överfarter snarare än att låta dem ”springa fritt”. Detta är 
viktigt för att skapa en förutsägbar och lättläst trafiksituation med ett begränsat antal 
konfliktpunkter som medför att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt. 

5.5 Universell utformnings möjligheter och utmaningar 

Den sista delen i analysen är tänkt att representera den samlade erfarenheten om universell 
utformning som har införskaffats under arbetets gång. Syftet är att belysa vilka möjligheter 
och utmaningar som universell utformning innehar som planeringsprincip. 

5.5.1 Möjligheter 

Universell utformning ställer stora krav på utformningen som innebär att planeringsarbetet 
tvingas lyftas till en nivå där man inte längre enbart möter efterfrågat behov på ett bra sätt 
utan på ett optimalt sätt. I det fallet tvingas man som planerare att skaffa sig en 
helhetsförståelse av planeringsobjektet som kan utnyttjas till att optimera utformningen och ge 
förutsättningarna för planeringsobjektet att nå sin fulla potential. Istället för att enbart lösa 
miljörelaterade problem siktar man in sig på grundproblemen och ser till möjligheterna som 
helheten kan erbjuda lösningsarbetet. Genom utvecklandet av ett enklare grundsystem för 
utformningen skaffar man sig i det fallet ett mindre antal problem som måste lösas. Ett 
bredare lösningstänk kan också innebära en helt ny syn på vissa svårigheter och leda till nya 
lösningar, då universell utformning sporrar planerare att tänka utanför boxen och våga 
ifrågasätta tidigare lösningar. Universell utformning är med andra ord en planeringsprincip 
som uppmuntrar planerare att vara nytänkande och se möjligheter istället för problem. 

Universell utformning innebär att man planerar med människan som individ i centrum, där 
man utgår ifrån generella behov snarare än funktionsnedsättningar. Istället för att utforma 
mindre och individuella åtgärder med en begränsad användarmöjlighet satsar man på större 
och mer heltäckande funktionslösningar. Man söker i det fallet efter gemensamna nämnare till 
problemen och löser flera problem gemensamt. Fördelen med universell utformning är att 
ytan kan användas mer effektivt då man undviker flera lösningar för samma funktion. Platsen 
får i det fallet en hög användarbarhet och erbjuder samtidigt goda möjligheter till samhörighet 
mellan olika funktionsgrupper. Istället för att begränsa användarens möjlighet till vissa val 
erbjuder man istället användaren friheten att själv välja metod. Människan återtar med andra 
ord rollen av platsens användare och blir inte längre en del i ett förutbestämt system. Genom 
en mer självförklarande miljö uppnås även praktiska fördelar som att mängden information på 
platsen kan reduceras. Genom att tänka mer i form av helhetsmässiga lösningar är det även 
enklare att skapa en miljö som på ett bättre sätt tillmötesgår olika trafikantgruppers behov. 
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5.5.2 Utmaningar 

Universell utformning är en planeringsprincip som motsätter sig väl etablerade 
lösningssystem och kräver en omstrukturering i hela sättet att tänka om stadsmiljön. Det är en 
stor förändring som kan skapa problem i den tidigare bebyggda strukturen samtidigt som de 
universellt uformade lösningsalternativen är begränsade då det fortfarande är under 
utveckling. 

En av svårigheterna med universell utformning är hur man gör en lämplig prioritering av 
trafikantgrupper. Universell utformning ställer stora krav på miljön med konsekvenser som 
förändrar både markanvändningen och trafikstrukturen vilket innebär att hela platsens 
förutsättningar förändras. Universell utformning ser alltid till helhetsbilden och det handlar i 
många fall om en avvägning där någon trafikantgrupp får det bättre och någon annan sämre då 
förbättringar ofta görs på bekostnad av någon annan funktion. I rapporten har det av 
hanterbara skäl varit huvudsakligt fokus på möjligheterna som universell utformning medför 
för fotgängarna. Det är dock viktigt att vara medveten om att förändringar ofta innebär 
motstridiga konsekvenser och att man alltid bör försöka se till helheten vid val av 
lösningsförslag. 

En annan utmaning för planerare vid användning av universell utformning är att kunna täcka 
in alla individuella behov genom en gemensam lösning. I vissa fall kan det med andra ord 
finnas behov av att användas mer individuella åtgärder för att komplettera de valda 
lösningsalternativen. Kraven som universell utformning ställer på utformningen är ibland 
också orimliga, då aspekter som kostnader och hur stor yta som tas i anspråk också bör 
beaktas. Detta blir särskilt tydligt vid stora nivåskillnader som mellan olika våningsplan i en 
byggnad eller en station. Ibland kan man med andra ord behöva kompromissa och tvingas 
frångå universell utformning i situationer där omständigheterna kräver det. 

Universell utformning är användbart vid nybyggnation där miljön kan utformas så att den 
stämmer överens med kraven som råder för universell utformning. Svårigheter kan dock 
uppstå i samband med att befintliga miljöer ska byggas om, då bevarande av gamla byggnader 
och arkitektur kan hindra eller försvåra ombyggnaden. Det ges i det fallet inte alltid tillåtelse 
till att bygga om eller så kan restriktioner begränsa lösningsalternativen så pass mycket att det 
kan vara svårt att finna universellt utformade lösningar. 

5.5.3 Summering 

Vid stadsplanering eftersträvar vi en miljö som är skapad av människor i syfte att användas av 
människor. Som planerare är vi med andra ord i ledarrollen av skapandet av den miljö som vi 
själva ämnar använda.   

Universell utformning innebär många möjligheter men har också vissa begränsningar som gör 
att den i sig själv inte kan anses vara någon komplett planeringsprincip i dagsläget. Det 
handlar i det fallet om att finna en kombination av helhetsmässiga lösningar och 
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kompletterande detaljlösningar som tillsammans skapar en välfungerande miljö. Strävan efter 
universell utformning medför dock att mängden åtgärder totalt sett kan reduceras. 

Universell utformning bör med andra ord inte ses som en fullständig och enhetlig lösning 
snarare som ett komplement till, och utveckling av, den tidigare planeringsstrategin. 
Utformningsprincipen följer i önskan om att frångå individuella lösningsalternativ och skapa 
mer gemensamma lösningar, och är en viktig del i arbetet med att skapa ett samhälle som är 
till för alla. Genom att tillämpa planeringsstrategin med universell utformning kan vi 
efterhand tvätta bort stämplen av att funktionsnedsättningar är ett problem och göra det till en 
naturlig del av vår vardag. Vi är en bit på vägen men det krävs forsatt utvecklingsarbete och 
det bör vara något som kontinuerligt vidareutvecklas. 
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6 Diskussion 

6.1 Summering och slutsatser 

Examensarbetets syfte har varit att visa hur man praktiskt och principiellt kan använda 
universell utformning som övergripande planeringsprincip vid utformning av en bytespunkt.  
Huvudfokus har i det fallet varit att förenkla komplexa lösningssystem genom att lösa vissa 
saker redan på systemnivå och att utnyttja funktionssamverkan.  

Frågeställningen som har legat till grund för arbetet har använts för att på ett enkelt och 
systematiskt sätt komma fram till lämpliga universella utformningsprinciper. Första delen av 
frågeställningen har därför handlat om att finna kvaliteterna och utmaningarna i Norconsults 
förslag till ombyggnad av Majorstuen knutpunkt. Fältbesök och studie av förslaget har i det 
fallet använts för att få en bra förståelse för själva utgångsläget. Nästa steg i arbetet har varit 
att ge förslag på hur man kan använda universell utformning på både systemnivå och 
detaljerad nivå för att på ett heltäckande sätt kunna utveckla förslaget till att ge en så stor 
nytta som möjligt. Den sista och avslutande delen av frågeställningen har handlat om att 
summera erfarenheterna från arbetet genom att diskutera möjligheterna och utmaningarna 
med att använda universell utformning som tankesätt vid planering av bytespunkter.  

Fältundersökningen på Majorstuens knutpunkt visade att platsen i dagsläget har många goda 
förutsättningar, men att dagens utformning faller på att den inte klarar att möta den komplexa 
trafiksituation som råder på platsen. De mest utmärkande dragen för området i dagsläget är att 
det saknas en bra övergripande systemstruktur både gällande trafiksystemet och bytespunkten 
samt att detaljutformningen inte är användarvänlig. Bytespunkten har svårt att fungera 
optimalt då olika funktioner är blandade och skapar en visuellt oöverblickbar situation 
samtidigt som användningen fysiskt också försvåras genom korsande trafikströmmar, 
nivåskillnader och dåligt underhåll av gångytor. 

En grundläggande styrka hos Norconsults förslag för Majorstuens knutpunkt är att det skapar 
tydligt separerade trafiksystem, med följden att hela systemet blir mer välstrukturerat, 
överblickbart och lättanvänt. Genom att flytta ut och åtskilja bilvägarna och de rena 
transportlänkarna, undantaget Kirkeveien, från bytespunktens inre system har bytespunkten 
möjlighet att på ett bättre sätt kunna utformas och anpassas efter kollektivtrafiken och 
fotgängarnas behov. En annan grundläggande styrka är att bytespunkten genom sin 
utbredning används för att sammanbinda ytor, och därmed både funktionell och visuellt 
reducerar barriärerna i området.   

Det som skapar styrkor i förslaget medför samtidigt vissa utmaningar som måste tas hänsyn 
till. Då bytespunkten sträcker ut sig över ett större område finns behov av att visuellt få 
bytespunkten att upplevas som en kompakt bytespunkt med korta gångavstånd. Framförallt är 
det viktigt att utforma uppsamlande noder och att det finns en stark visuell sammanbindning 
inom bytespunkten och mellan olika hållplatslägen. Ett mer utspritt området med många 
ankomstmöjligheter skapar också behov av ett väl utarbetat informationssystem och en tydlig 
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rörelsestruktur. I samband med ombyggnaden bör man dessutom arbeta med att bevara lokala 
värden som Majorstuhuset och göra det till en integrerad del även i den nya utformningen.  

Tillämpningen av universell utformning för Majorstuens knutpunkt har studerats på både en 
övergripande makronivå med fokus på bytespunkten som helhet, samt på en mer detaljerad 
individnivå med fokus på likvärdig användning och själva upplevelsen av bytespunkten. 
Universell utformning på makronivå handlar huvudsakligen om att sammanbinda området på 
ett naturligt och bra sätt, både funktionellt och visuellt. Fokuset ligger i det fallet på att stärka 
helheten genom att minska de fysiska barriärerna i bytespunkten och att skapa en 
sammanbindande och lättanvänd grundstruktur för hela bytespunkten. Viktiga grundstenar är i 
det fallet att separera olika rörelseströmmar och underlätta samspelet vid konfliktpunkter, 
samt att understödja bytespunktens helhetskänsla genom ett välutvecklat och genomgående 
gångstråk, bra lokalisering av noder och tyngdpunkter och en kontinuerlig användning av 
vissa element i miljön. Genom att arbeta med universell utformning på makronivå kan man 
förstärka bytespunkten som ett eget system samtidigt som det enklare grundsystemet sätter 
ramarna och underlättar för hur detaljer och funktioner ska kunna lösas på en mer detaljerad 
nivå. Universell utformning på individnivå handlar i sin tur om att minska områdets inre 
komplexitet genom att synliggöra och underlätta användningen av väsentliga funktioner i 
bytespunkten. Det grundläggande är i det fallet en väl utformad miljö med god lokalisering 
och sortering av olika funktioner så att det känns enkelt för fotgängare och resenärer att röra 
sig i området och att finna väsentliga funktioner. Förutom elementens lokalisering är 
kontraster i form av materialval, färgsättning, storlek och form av stor vikt för att för att 
synliggöra och gradera olika element i miljön. Universell utformning på individnivå handlar 
med andra ord mycket om att dra nytta av miljön genom att låta utformningen och 
lokaliseringen av element fungera vägledande samtidigt som man eftersträvar att begränsa 
mängden intryck i miljön.  

Genom att arbeta med universell utformning på både makro- och individnivå kombineras två 
olika planeringsnivåer med helt skilda funktioner. På den övergripande nivån ligger fokus vid 
att skapa sammanbindning och en helhet, medan planering på individnivå behandlar mer 
karaktäristiska detaljer i miljön som får väsentliga funktioner att sticka ut från 
omgivningsmiljön.  Det är två planeringsnivåer som kompletterar och förstärker varandra och 
de kan aldrig ersätta varandra. Indelningen i makro- och individnivå bör endast ses som en 
schematisk vägledning och är något som har gjorts mest för att förenkla hela tankesättet kring 
universell utformnig. I verkligheten går de två nivåerna in i varandra och det är 
sammansättningen av de nivåerna som medför att miljön blir heltäckande och kan användas 
optimalt.  

Användningen av universell utformning vid planering av en bytespunkt innebär både stora 
möjligheter men även vissa utmaningar. En av fördelarna är att man eftersträvar 
helhetslösningar, varpå flera problem löses gemensamt och man som planerare stimuleras till 
ett bredare lösningstänk. En annan fördel är att det skapas ett enklare grundsystem i miljön, 
med följden att man får ett mindre antal följdproblem som måste lösas samtidigt som miljön 
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blir mindre komplex. Miljön blir dessutom mer flexibel, varpå den kan användas mer 
yteffektivt samtidigt som man i större grad frångår känslan av att användaren är inordnade i 
ett förutbestämt system. En av utmaningarna med universell utformning är dock hur man gör 
en lämplig prioritering av trafikantgrupper. I rapporten har fokus varit fotgängarna, men 
universell utformning bör göras med hänsyn till helhetsbilden. Då förbättringar ofta görs på 
en annan funktion kan det i vissa fall dyka upp konflikter mellan olika intressen som måste 
lösas. En annan utmaning med universell utformning är att det i många fall kan vara svårt att 
täcka in alla individuella behov med en gemensam lösning, varpå det är svårt att helt frångå 
behovet av att komplettera med mer individuella åtgärder. Ytterligare en svårighet att ta 
hänsyn till är att faktorer som kostnader, markarealer och bevarande ibland kan begränsa och i 
vissa fall hindra lösningsalternativen i sådan grad att universell utformning blir orimlig och 
tvingas frångås. Universell utformning är med andra ord inte en fulländad lösning utan en 
princip som kan kräva sina kompromisser. 
 
Målet med universell utformning och de i arbetet framtagna principerna är att skapa en miljö 
som är utformad på ett sådant sätt att den på ett naturligt sätt bara fungerar av sig själv. Det 
har av den andledningen handlat mycket om att skapa en självförklarande och inkluderande 
miljö genom att tänka mer enkelhet och helhet snarare än att uppfylla enskilda funktioner. 
Enkelheten är något som ofta glöms bort då fokus ligger vid uppfyllandet av olika funktioner 
utan hänsyn till funktioners samverkan, varpå vi skapar en komplex miljö som inte hänger 
samman. Genom att arbeta med grundsystemet och dra nytta av funktioners samverkan kan vi 
förenkla sammanhanget och samtidigt skapa mer fokus på väsentliga detaljer som har 
möjlighet att sticka ut på ett bättre sätt då de slipper konkurrera om uppmärksamheten.  

Genom att redovisa universell utformning i form av övergripande principer har önskan varit 
att flytta fokus från tekniska lösningar och skapa en bättre förståelse för planeringsprincipen 
genom att visa på grundanledningen till att lösningarna först behövs. Om man ska arbeta med 
universell utformning krävs en grundförståelse för konceptet för att uppmuntra till nytänkade 
så att man som planerare inte låser fast sig vid fysiska lösningar. Universell utformning är så 
mycket mer än fysiska lösningar, det är ett sätt att tänka och något som dagligen kommer att 
påverka oss när vi rör oss i miljön. 

Det ska kännas enkelt att åka kollektivt och en bra bytespunkt är något som påverkar hela 
resan. Ett enkelt byte förespråkar en lättbegriplig och lättanvänd systemuppbyggnad i vilken 
övergångställen och andra konfliktpunkten inte känns som barriärer. Det finns också ett behov 
av att finna gemensamma lösningar som gör att människor kan färdas tillsammans på samma 
ytor och på lika villkor. För att lösningarna ska fungera i längden gäller det att arbeta mot att 
inkludera människor, inte att utesluta, och att finna gemensamma lösningar. Genom att 
använda universell utformning som planeringsprincip kan dessa värden uppnås genom att man 
redan från grunden bygger systemet så att det är avpassat för alla. Universell utformning är i 
det fallet en princip som inte enbart löser problem fysiskt utan dessutom tar hänsyn till och 
visar god förståelse för människans användning. Människan lever i ett konstruerat system som 
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den behöver vägledning i och genom universell utformning kan vi som planerare ge 
människan redskapen att på egen hand kunna röra sig i sin omgivning. 

6.2 Metodkritik och felkällor 

Trots omfattningen av examensarbetet vidrör rapporten endast en begränsad del av ett väldigt 
omfattande område. Planeringsarbeten är i sig ett väldigt omfattande arbete som kräver att 
man tar hänsyn till en stor mängd faktorer och behärskar en mängd olika kunskapsområden. 
Genom valet av upplägg har denna bredd av kunskap eftersträvats och informationen har valts 
med syfte att försöka få fram en del av denna informationsmängd och ge en balans åt arbetet 
och en bra grund för lösningarna som har tagits fram. I många fall krävs dock både en stor 
kunskap och en lång erfarenhet för att kunna föreslå de bästa lösningarna. Tanken bakom 
arbetet har dock aldrig varit att erbjuda läsaren fulländade lösningar utan snarare att 
introducera området universell utformning och få igång tänkandet om hur universell 
utformning kan användas. Universell utformning är fortarande ett relativt nytt koncept och det 
är ett område som är under ständig utveckling. 

Avgränsningarna som har gjorts för att hålla arbetsmängden i examensarbetet på en rimlig 
nivå skapar också en viss vinkling av arbetet. Den mest betydande avgränsningen är sannolikt 
att studien huvudsakligen görs utifrån fotgängaren och kollektivtrafikens perspektiv. Även om 
vissa försökt har gjorts till att ta hänsyn till motortrafiken och cyklister är det fortsatt 
fotgängarna och kollektivtrafiken som huvudsakligen gynnas av de föreslagna 
utformningsprinciperna. Avgränsningarna har som sagt varit nödvändiga för studiens 
genomförande, men det är viktigt att vara medveten om och ha förståelse för att de med 
största sannolikhet påverkar slutresultatet. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Då rapporten fungerar mest som en första inkörsport till universell utformning och i det fallet 
endast omfattar övergripande och principiell vägledning inom området finns det många 
möjligheter till fortsatta studier. Framförallt kan det vara av väsentlig betydelse att ta de 
föreslagna principerna ett steg länge och utreda hur de mer praktiskt kan tillämpas genom att 
finna fysiska detaljutformningar som är i linje med föreslagna lösningsprinciper. Andra 
intressanta studier är att analysera hur väl lösningsprinciperna skulle falla ut praktiskt för 
Majorstuens knutpunkt genom att simulera trafikmängder och se hur en framtida trafiktillväxt 
i området kan komma att påverka kollektivtrafikgatan och området som helhet. Utredningar 
bör även göras gällande möjligheterna och kapaciteten för en framtida utbyggnad av 
bytespunkten samt vilka möjligheter som ombyggnaden av bytespunkten medför för de lokala 
värdena i området. 
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