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Riksdagen och regeringen har satt som mål 
att all offentlig miljö och kollektivtrafik i 
Sverige skall vara tillgänglig för de flesta 
funktionshindrade. Projektet ”Stationer för 
alla” ska fram till år 2011 göra järnvägssta-
tioner mer tillgängliga. Funktionshindrade, 
barn och äldre ska lättare kunna ta sig till 
tåget.
För Trafikverket (fd Banverket) har ABAKO 
haft uppdraget att se över och identifiera 
brister, samt ge förslag till tillgänglighetsåt-
gärder för järnvägsstationer. Under perio-
den 2007 till september 2010 utarbetar 
ABAKO programhandlingar för totalt 65 
stationer runt om i Sverige. 
Föremål för analys är främst fysiska hinder 
och nivåskillnader, ledstråk, kontrast- och 
varningsmarkeringar, informationssystem, 
ljusmiljö och vilplatser. Utredningar utgör 
underlag för vidare detaljprojekteringar. 

TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER PÅ STATIONSOMRÅDEN

Objekt:
Arkitekt: 
Inredningsarkitekt 
Byggherre:
Byggår:   

Tillgänglighetsåtgärder på stationer
ABAKO arkitektkontor AB
ABAKO arkitektkontor AB
Trafikverket (fd Banverket)
2007-2011

exempel på markering av glasytor
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Riksdagen och regeringen har satt som mål att all offentlig miljö och kollektivtrafik i Sverige skall vara tillgänglig för de flesta 
funktionshindrade. Projektet ”Stationer för alla” ska fram till år 2011 göra järnvägsstationer mer tillgängliga. Funktionshindrade, 
barn och äldre ska lättare kunna ta sig till tåget.
För Trafikverket (fd Banverket) har ABAKO haft uppdraget att se över och identifiera brister, samt ge förslag till tillgänglig-
hetsåtgärder för järnvägsstationer. Under perioden 2007 till september 2010 utarbetar ABAKO programhandlingar för totalt 
65 stationer runt om i Sverige där även inventering av stationerna har ingått. 
Föremål för analys är främst fysiska hinder och nivåskillnader, ledstråk, kontrast- och varningsmarkeringar, informationssystem, 
ljusmiljö och väntytor. Utredningar utgör underlag för vidare detaljprojekteringar.

Inför inventeringsarbetet av stationerna utarbetade ABAKOs arkitekter och inredningsarkitekter en egen mall med checklistor 
för att säkerställa insamlingen av relevant information, såsom inmätningar, färgkontraster, fotodokumentation m.m.
Med utgångspunkt i gällande normer har ABAKO även varit aktiva i designarbetet av t.ex. nya kontrast- och varningsmarkeringar 
för glasytor, samt av konceptuella förslag på nya möbler till plattformarnas väntzoner. Dessa ingår i en produktförteckning 
som gäller för samtliga stationer. 

TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER PÅ STATIONSOMRÅDEN

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt:
Byggherre:
Byggår:   

Tillgänglighetsåtgärder på stationer
ABAKO arkitektkontor AB
ABAKO arkitektkontor AB
Trafikverket (fd Banverket)
2007-2011

sittbänk med tre armstöd

lutningsbrädor

exempel på markering av glasytor

informationspunkt


