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Det är självklart att det ska vara enkelt att byta mellan olika 
färdmedel, dessa byten är också centrala i den hållbara  
resan där rätt fordon används vid rätt tillfälle och vid rätt 
del av sträckan: Kollektivtrafik på längre sträckor och stråk, 
cykel på kortare sträckor och bil där inget annat passar. 
   Ofta är bytena mellan färdsätt en svag länk i bytesresan. 
Det är av stor betydelse att bytet är effektivt, men också 
bekvämt och tryggt, både för lokala och regionala pendlare 
och för långväga resenärer som stannar på platsen längre. 
   Det är stor skillnad på om man står ute på en perrong 
med höstvinden rakt ner i kragen eller om man står inne i 
en välordnad bytespunkt där tiden kan användas för arbete 
eller en kopp kaffe, tryggt förvissad om att man inte missar 
någon information om nästa avgång. 
   Men bytespunkten är inte bara en plats för trafik, det är 
också ofta en plats där många människor rör sig och med 
det också en levande plats och en tillgång i ortsplaneringen. 
   I denna broschyr har vi samlat lite röster om bytes-

punkter och blandat med erfaren-
het och kunskap från en  
nyskriven kunskapssamman-
ställning som Sven-Allan Bjerkemo 
och Lennart  Serder gjort, Så blir bra 

bytespunkter bättre. 
   Inledningsvis rör vi oss kring 

bytespunkternas funktion, sedan vidare till bytespunkternas 
betydelse för omgivningen, över till extratjänster och erfa-
renhet kring planeringsprocessen. Vi avslutar med de slut-
satser vi har dragit i det EU-finansierade projektet Tillhåll 1 
som pågick mellan 2009 och 2011, det projekt som ligger 
bakom denna broschyr.  
   Trevlig läsning. 

Introduktion 
 

Foto: Jonas Lövendahl 
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Serder & Serder Communications AB 



En bytespunkt är en nod i trafiknätet där byten mellan 
färdmedel och färdsätt sker eller förutsätts ske. Den vanli-
gaste bytespunkten är den enkla hållplatsen där resenären 
byter från gång eller cykel till buss. 
   Varje kollektivtrafikresa är i praktiken en reskedja med 
minst tre färdsätt och två bytespunkter däremellan, totalt 
fem komponenter som ska fungera bra. Det innebär att 
planeringen av kollektivtrafiken i grunden är mer komplex 
än planeringen för resor med exempelvis cykel eller bil. 
   Det finns en rad faktorer som får resenärer att använda 
kollektivtrafiken. En sammanställning av internationella 
studier visar på de viktigaste: 

Pålitlighet 

Turfrekvens 

Information 

Rimliga biljettpriser 

Bytespunkter med hög tillgänglighet 

Trygghet och säkerhet på bytespunkterna 
 
Som man ser är flera av faktorerna knutna till bytespunk-
terna, som information, hållplatser och trygghet. Vilka av 
faktorerna som är viktigast varierar från land till land. Ett 
exempel från Dublin visar att den höga kvaliteten på buss-
trafiken gör att resenärer i något högre grad väljer buss 
framför spårtrafik. 
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Så mycket är bytena värda 
I Skåne görs cirka 470 000 kollektivtrafikresor per vardagsdygn. 
Cirka 17 procent av dem har ett byte, vilket betyder cirka en 
miljon byten per dag om färden till och från bytespunkten tas 
med. Undersökningar visar att resenären värderar väntetiden 
som dubbelt så negativ som åktiden så vid samhällsekonomiska 
kalkyler ges byten vikten 2 och en strafftid på 5 minuter. Det 
ger ett tidsuttag från resenärerna på 25 miljoner timmar per 
år. Sätter vi ett tidsvärde på cirka 60 kr per timme i genomsnitt 
blir det samhällsekonomiska värdet på bytena i Skåne cirka  
3 miljarder kronor per år. 

Den goda bytespunkten 
 

Regionbussterminalen Busaras i Dublin, Irland.  Stor, ljus, rymlig av flygplatstyp 

med överblickbara, lättfunna avgångsplatser och tydlig information. Den höga 

kvaliteten på busstrafiken på Irland gör att resenärerna i något högre grad 

föredrar buss framför spårtrafik.  

Foto: Sven-Allan Bjerkem
o 



Aktörer 

I Sverige finns det omkring 560 järnvägsstationer och håll-
platser där du kan kliva av eller på tåget. Antalet bytes-
punkter, som inte har tåg som ett färdmedelsalternativ,  
är givetvis mycket större. 
    En rad aktörer ansvarar för de olika funktioner och 
tjänster som tillhandahålls vid tågstationer: 

Stationsförvaltare, exempelvis Jernhusen AB som 
äger och förvaltar de flesta större stationerna. Andra 
ägs av kommuner eller privata fastighetsägare. 

Trafikverket ansvarar för mycket av den information 
som rör tågtrafiken, till exempel skyltar, monitorer, 
plattformar och högtalarutrop. 

Trafikhuvudmännen, exempelvis Skånetrafiken eller 
SJ, ansvarar för trafiken, även om det är en upp-
handlad operatör som driver trafiken. 

Kommunen ansvarar ofta för en stor del av marken 
utanför stationen, exempelvis för bil- och cykelpar-
keringar. 

 
På de flesta busstationer är rollfördelningen enklare och 
kommunen har ett större ansvar för platsen och trafik-
huvudmannen för trafikeringen. 
   Bytespunktens samspel med sin omgivning återkommer 
vi till på sidan 14. 
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Alla spårvagnshållplatser i Strasbourg har infopelare med tydlig realtidsinformation, väderskydd, cykelparkering, biljettautomat, nivåfritt insteg och kontrastytor för funktionshindrade.  

Foto: Sven-Allan Bjerkem
o 



�” 

Att se hela resan, från dörr till dörr, är viktigt för att förstå 
varför många väljer att ta bilen �– och för att förändra det 
beteendet. En resa utan bil kommer oftast att ske med  
flera trafikslag: med andra ord bli en intermodal resa. 
   Jonas Hedlund, projektledare för delprojektet  
�”Utvecklade förutsättningar för intermodala person-
transporter�” i det EU-finansierade projektet Tillhåll 1, är 
övertygad om själva bytespunktens betydelse �– och att 
det är en punkt där också mindre aktörer, som kommu-
ner, kan göra stor skillnad. 

   �– Bytesresor är en nyckel till att 
minska bilismen. Byten är också en 
svag länk, speciellt  vid målpunkten, 
som också är en bytespunkt. Det är 
ofta hur den sista biten ser ut som 
avgör om man tar bilen eller inte, 
säger han.  
   Bytes- och mål-
punkter kan för-

bättras på många olika sätt. Det kan handla om att göra 
avståndet mellan tåg- och bussangöring kortare, att göra 
hållplatser upplysta och väderskyddade, att satsa på cyklar 
och konsekvent prioritera andra trafikslag än bil i gatu- och 
bebyggelseplaneringen. 
   Men målet är inte att stoppa alla bilresor, utan framförallt 
att få bort de onödiga bilresorna. De har nämligen visat sig 

utgöra en stor del av alla resor. Det gäller också att få bilarna 
att inte köra hela vägen in i stadskärnan. Då ökar man  
utrymmet för andra resor och stadsmiljön blir attraktivare.   
   Konkret innehöll delprojektet mycket workshops och 
seminarier för att få olika aktörer att mötas. De träffas  
redan i vardagen �– men behöver också mötas i en diskus-
sion ovanför detta, inom och mellan sina geografiska områ-
den. Det gäller för projektet att framhålla de goda erfaren-
heter som finns, både i Sverige och utomlands. Ett exempel: 
   �– I Bremen finns så kallade Mobilpunkter. Där möts 
buss, cykel, spårvagn, taxi och bilpool. Egentligen är de 
ganska vanliga bytespunkter, men vad de gjort i Bremen  
är att de speciellt har lyft fram bilpool och paketerat hela  
buketten av färdmedel som ett sammanhållet koncept.  
De har också kunnat påvisa lägre bilinnehav i närheten av 
de här punkterna. 

   Det finns flera bytespunkter i de större städerna i Skåne 
där bilpool finns i närheten, men bilarna lyfts inte fram 
som en del av bytespunkten på det sättet som man gör i 
Bremen. 
   Bland det mest utmanande i arbetet tycker Jonas Hed-
lund är att lyfta fram bussen, många gillar ju redan om tå-
get, och kollektivtrafiken i de mindre orterna. 

Jonas Hedlund, Hållbar 

Mobilitet Skåne 

Samverka för bättre bytesresor 
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Bytesresor är en nyckel till att minska bilismen. Byten  

är också en svag länk, speciellt  vid målpunkten. 

 



�” 

För en resenär som ska byta färdmedel, har det inte alltid 
varit lätt att hitta rätt tåg eller buss på Lund Central. Inte så 
konstigt, för längs det avlånga stationsområdet stannar 
fjärrtåg, regionaltåg och lokaltåg, här angör många linjer 
inom stads- och regionbusstrafiken och hit cyklar många 
till tåget.   

   �– Vad man gjorde i Lund,  
omkring 2006�– 2007, var att man 
upptäckte att man måste öka kapa-
citeten, förlänga plattformar och 
förbättra möjlig-
heten att ta sig 
mellan dem. Det 
handlade om spår, 
plattformar och 

hissar �– men också om informationssystemet, säger Christi-
na Prather Persson på Trafikverket. 
   Stationen har också vuxit genom åren och har nu tre 
större byggnader �– två på östra sidan av spåren och en 
på västra. Ytan och mängden trafikslag är en utmaning. 
Lösningen har blivit att ta in busstrafiken så nära det 
går, inom 50 eller max 200 meter �– och framförallt att 
koppla samman station och hållplatser med trafik-
information.  

�– Det gamla stationshuset är inte längre huvudbyggnad: 
Det är en väntsal, men färre och färre är där �– ju fler tåg vi 
kör, desto mindre anledning att vänta. En gång i tiden kom 
man med droska, stora väskor och bärare och väntade kan-
ske en timme. I dag har behovet minskat. Flödena har ökat 
och skyltarna måste vara väldigt tydliga.  
   Realtidsinformation för tåg, region- och lokalbussar i 
monitorer vid alla entréer, karta över stationsområdet, tid-
tabeller, taktila kartor och skyltar �– allt ingår i systemet som 
dirigerar de allt fler resenärerna. Den nya skyltningen som 

vägleder resenären  togs fram av Trafikverket i samverkan 
med kommunen och Skånetrafiken. Den följer den nya 
standarden när det gäller läsbarhet: svart bakgrund och gula 
tecken.  
   �– Trafikinformation är ju vårt ansvar, men man delade 
upp det i genomförandet så att Skånetrafiken tog fram 
förslaget. Sen kom det till oss för granskning. De tog tag i 
det och såg behovet att få det bättre, säger Christina 
Prather Persson.  

Christina Prather 

Persson, Trafikverket 

Att visa rätt – betydelsen av skyltar 
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Man upptäckte att man måste öka kapaciteten,  

förlänga plattformar och förbättra möjligheten att  

ta sig mellan dem. Det handlade om spår, plattformar  

och hissar – men också om informationssystemet. 
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Resenärerna vid Lunds station möts av realtidsinformation för  

tåg, region- och lokalbussar i monitorer vid alla entréer. Den nya 

skyltningen som vägleder resenären följer standarden när det  

gäller läsbarhet: Svart bakgrund och gula tecken. 



�” 

Att bygga tak och att bygga samarbeten �– båda sakerna är 
centrala för att  kunna ordna en bra bytespunkt. När 
Jönköping fick ett nytt resecentrum 2001, ville man skapa 
en samlad punkt för den regionala kollektivtrafiken. Rese-
nären skulle erbjudas all buss- och tågtrafik samlad, även 
långfärdsbussar från de kommersiella operatörerna. Dess-
utom var det viktigt att den som väntar eller byter inte 
skulle behöva göra det utomhus. 

   �– Den bussterminal som fanns var 
helt oskyddad mot väder och vind, 
och här vid Vätterns södra strand var 
det inte drägligt. Ambitionen var 
att  skapa en klimatskyddad miljö, 
säger Jan Peter  
Petersson, trafik-
chef på Jönköpings 
Länstrafik AB. 

   Vid Jönköpings resecentrum har bussarna dockningsplat-
ser, och resenärerna hittar lätt sin buss genom att gå till rätt 
gate, vilken annonseras i informationssystemet. Gaterna 
ligger dessutom längs med ett av de tre järnvägsspåren, 
vilket underlättar byten till och från tåg betydligt. Resecent-
rat med gaterna är också sammanbyggd med järnvägsstatio-

nen, som har väntsal, restaurang, kiosk och annan service. 
   Från järnvägsstationen kan man fortsätta under tak, via 
en gångförbindelse på övre plan, till ett stort köpcentrum 
och lokaltrafikens hållplats. Platsens omgivningar håller på 
att utvecklas: Framöver planeras ett hotell och ett modernt 
parkeringshus. 
   Inom stationsområdet sköter Jönköpings Länstrafik buss-
terminalsdelen, informationssystemet och gater, medan kom-
munen och Jernhusen har hand om fastighetsdriften.  
   �– Samverkan har fungerat bra, berättar Jan Peter Peters-
son, genom en samsyn om att ge resenären bra service. 
Också när det gäller informationssystemet är samarbete 
och resenärsfokus nyckeln: 

   �– Vi har ju samarbetet med expressbussföretagen, och 
servar dem med  trafikinformation på tavlan. De håller 
också kontakten med vår trafikledning. Vid trafikering med 
beställningsbussar kan man också kontakta oss och beställa 
en gate. Och det kan dessutom få resenärer i beställnings-
trafiken att uppmärksamma lokaltrafikens linjer, säger han. 

Jan Peter Petersson, 

Jönköpings Läns trafik 

Allt under ett skyddande tak 
 

Den bussterminal som fanns var helt oskyddad mot väder 

och vind, och här vid Vätterns södra strand var det inte 

drägligt. Ambitionen var att  skapa en klimatskyddad miljö. 
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Bussarna har dockningsplatser eller gater, vilka  

annonseras i informationssystemet, vilket gör  

att resenärerna lätt hittar sin buss. Gaterna ligger

längs med tågplattformen, vilket underlättar  

byten till och från tåg. Bussterminalen är också  

sammanbyggd med järnvägsstationen, som har  

väntsal, restaurang, kiosk och annan service.  
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Det är inte ofta man får tillfälle att bygga en helt ny station 
för en stad som Falkenberg, med 41 000 invånare i kom-
munen. Längs Västkustbanan har de nya stationsbyggna-
derna kommit att se ut på olika sätt, och Varberg ska till 
exempel få en tunnel genom centrum, med en central sta-
tion. I Falkenberg ville kommunen däremot flytta ut statio-
nen från stadskärnan vid kusten. 
   �– När man först drog Västkustbanan för 130 år sedan, 

var det bara två städer där man drog 
järnvägen genom den medeltida sta-
den �– Lund och Falkenberg, säger 
Anna Hansson, transportutvecklare 
för stationsplanering på Trafikverket, 
och menar att kommunen tänker 
långsiktigt �– det finns ingen möjlig-
het för staden att 
växa västerut, för där 
finns ju havet. 

   �– Det finns detaljplaner både öster och 
väster om den nya stationen, men i dag ligger den väldigt 
solitärt. När det blir uppbyggt så kommer det vara hyfsat 
tät bebyggelse. Kommunen vill att Falkenberg ska växa, 
och då flyttar centrum lite österut, säger hon. 
   Den nya stationen har fyra spår: två genomgående i mit-
ten, och på var sida av dem spår där tågen stannar. Statio-
nen är placerad ovanpå en ovanligt bred, ljus och öppen 
vägtunnel . Man kan nå plattformarna både med trappor 

och hiss, och genom ramper längs med den flacka kullen . 
Bussarna som angör stationen, gör det nere i tunneln, så att 
det går lätt att byta mellan buss och tåg. 
   Stationens läge ute på slätten kräver väderskyddade vänt-
platser. Förutom väderskydd ute vid spåren, finns vänthal-
lar med toaletter längs med plattformarna. Just att det finns 
toaletter på en station med detta utseende är mycket ovan-
ligt. När stationen först planerades, gjordes rum för mer 
verksamhet, men när planerna ändrades fick toaletterna 
ändå vara kvar. Resultatet är en ovanligt bra station av 
pendlingstyp.  
   �– Det är så här man skulle vilja ha det �– det är uppvärmt 
på plattformen, man kan stå på plattform och ändå vara 
varm, säger Anna Hansson. 
   Det finns förberett för byggnader med service intill sta-

tionen, när staden växer. Och även om stationen ligger lite 
utanför centrum, är tanken att man ska kunna börja sin 
tågresa direkt från stadskärnan. På torget vid busshållplat-
sen inne i Falkenberg finns nu en byggnad med Pressbyrå 
och väntsal. Bussarna går i skytteltrafik anpassad till tåg-
avgångarna, och alla tågbiljetter till och från Falkenberg är 
giltiga på dessa �– även SJ:s. 

Anna Hansson,  

Trafikverket 

Ny placering ger nya förutsättningar 

Det är så här man skulle vilja ha det – det är uppvärmt på 

plattformen, man kan stå på plattform och ändå vara varm. 
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Bebyggelse planeras på båda sidor om den nya 

stationen och då flyttar Falkenbergs centrum lite 

österut. Bussarna angör stationen i en bred och  

öppen tunnel under stationen, varifrån man lätt når 

plattformarna med trappor eller hiss. Längs platt-

formarna finns uppvärmda vänthallar med toaletter 

och ute vid spåren finns upplysta väderskydd. 



Bra attraktiva bytespunkter är en stor tillgång för orts-
utvecklingen eftersom det oftast är levande platser med 
strategisk betydelse för ortens koppling till omvärlden. 
   Det är viktigt att större bytespunkter, som resecentrum, 
har god kontakt med tätortscentrum så man intuitivt ham-
nar rätt när man kommer ny till en ort. Kontakten kan ofta 
förstärkas med utvecklade gågator och prioritet för gående 
och cyklister i gatutrafiken. Även halvexterna bytespunkter 
bör lokaliseras vid stadsdelscentran eller köpcentran. 
   En bra strategi är att samlokalisera olika aktiviteter, som 
arbete och service, eftersom det skapar bättre förutsätt-
ningar för god kollektivtrafikförsörjning. Strasbourg är ett 
exempel på en stad där man gjorde detta i slutet av 1990-
talet. Tillsammans med en rad andra åtgärder som satsning-
ar på cykelvägar, pendlarparkeringar i motorvägsavfarter 
och parkeringsrestriktioner försvann cirka 65 000 fordon 
per dygn från stadskärnan och kollektivtrafikresandet i 
nord-sydlig riktning nästan fyrdubblades. 
   Att stationsnära planering ger resultat har även uppfölj-
ningar av Köpenhamns fingerplan visat. Köpenhamn är 
planerat så att det högst ska vara två kilometer från bosta-

den till en tågstation. Arbetsplatser ska vara inom 600  
meter från en bytespunkt. En studie av Peter Hartoft-
Nielsen visar att kontor inom den radien har en halverad 
bilanvändning för anställda jämfört med kontor som inte  
är stationsnära. Kontor över 1500 m² måste nu lokaliseras 
stationsnära, annars måste en motivering anges och kom-
pensationsåtgärder för att minska bilanvändningen måste 
föreslås. 
   I Skåne är 80 procent av marken inom en kilometer från 
tågstationerna obebyggd, vilket lämnar stora förutsättningar 
för omfattande stationsnära byggande. En anledning till 
den låga exploateringsgraden är bullernivåer och de risker 
som är förknippade med järnvägar. Spåren skapar dessut-
om en barriär. Inte sällan har orter centrumsidan av statio-
nen och �”den andra sidan�”. Att använda bytespunkten för 
att bryta barriären, åtminstone för gående och cyklister, kan 
vara ett effektivt sätt att göra orten mer attraktiv och öka 
förutsättningarna för stationsnära lokalisering. 

Lästips 
Länsstyrelsen i Skåne län, 2010, Stationsnära läge 
Region Skåne, 2011, Bytespunkten som mötesplats i Skåne 

Samspelet med omgivningen  

14 | Samspelet med omgivningen 

Fo
to

: S
ve

n-
Al

la
n 

Bj
er

ke
m

o 



Samspelet med omgivningen| 15  



�” 

Vad gör man när den fysiska miljön lägger hinder i vägen 
för smidiga byten mellan lokaltrafik och regionaltrafik? I 
Borås blev ett nytt, annorlunda resecentrum lösningen. 
   Centralplan/Sven Eriksonsplatsen är en av stadens 
viktigaste bytespunkter. Varje dag passerar fler än 6 000 
resenärer, men lokaltrafikens hållplats 
ligger inte i omedelbar anslutning till 
järnvägsstationen.  
   Mellan Centralplan och Sven Eriksons-
platsen finns en höjdskillnad. Förr mötte tågresenärer först 
ett öde torg och därefter en massiv brink om de ville åka 

vidare med buss. Sedan 2004 finns 
där istället ett nytt resecentrum som 
klättrar på kanten och lyser upp 
platsen genom sina glasväggar. Regi-
onbussarna finns nu på Centralplan, 
och direkt på andra sidan av den nya 
byggnaden nås lokalbussarna. 
   �– Vi valde att utnyttja höjd-

skillnaden. Vi har jobbat mycket med att ha transparens 
mellan planen, man ska kunna få överblick över det ned-
re planet. Ytorna gjorde det också möjligt att göra väl-
digt fina gångstråk. säger Line de Verdier, projektledare 
på Västtrafik. 

   Terminalbyggnaden nås utan trappsteg från respektive 
marknivå. Inne i byggnaden finns en bred trappa och hiss. 
Här finns också sittplatser, kafé och kiosk. Utanför har 
Centralplan gjorts vackrare, med träd, belysning och ny 
skyltning. 
   �– Bekvämligheten jämfört med bara en oskyddad håll-
plats är en väsentlig förbättring. Pressbyrån har personal 
närvarande, och det bidrar till tryggheten. Transparensen 
gör att man kan bedöma hur situationen ser ut, och du ser 
också när tåget står inne, säger Line de Verdier. 

Skiljande vägg blev lysande övergång 
 

Line de Verdier, 

 Västtrafik 

Vi har jobbat mycket med att ha transparens mellan  

planen, man ska kunna få överblick över det nedre planet.  

Ytorna gjorde det också möjligt att göra väldigt fina gångstråk. 
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Det nya resecentrat binder samman regional- och stadsbussar i  

två nivåer och lyser upp platsen genom sina glasväggar.  

Transparensen i terminalbyggnaden gör att man från vänthallen 

ser när tåget står inne. Inne i byggnaden finns café och kiosk,  

med personal närvarande, vilket bidrar till tryggheten. 
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I det enorma projekt som ombyggnaden av Uppsalas rese-
centrum är, finns många målsättningar. Förutom att ta hand 
om en kraftigt ökad resandeström, vill Uppsala kommun 
knyta ihop delar av staden. Trafikverket fokuserar på 
att skapa en välfungerande kommunikationsnod.  

   �– Uppsala C är ett exempel på en 
station där man fortfarande har det 
genuina sättet att hantera en station. 
Man är kvar i ett centralt läge, säger 
Lena Lingqvist, arkitekt på Trafikver-
ket med ansvar för stationsutveck-
ling. Hon framhåller passagerna till 
plattformarna som den viktigaste 
uppgiften att lösa: 

   �– Passagerna måste vara välgjorda, så att resenärsflöderna 
blir optimala. I Uppsala har vi en kombination av detta: Be-
hovet att ta sig till rätt plattform snabbt, och kommunens 
vilja att knyta ihop delar av staden. Det är resenärsdrivande, 
och det är väldigt viktigt att man får access till tåget från fler 
håll. Tunneln är gjord väldigt bred, 17-18 meter. I mitten av 
tunneln, på en refugliknande plats, finns foten av rulltrappor, 
längsgående med spåren.   
   �– Det blir en total separering av gång och cykel, så att cyk-
ling blir effektivt och gång blir tryggt och säkert,  menar Lena 
Lingqvist. 
   Mot östra sidan är det också en solplats mot söder och  

trappor på väg upp ur tunneln. Där får det också bli en social 
plats, som gör att det blir tryggt också. 
   Centralt i det ombyggda området står nya Uppsala Central, 
en helt ny stationsbyggnad i två plan. Nya Uppsala C får  in-
gång både från torget framför och från tunneln under spåren.  

   �– I det nya stationshuset finns all 
resenärsservice: SJ, Upplands Lokal-
trafik, en väntsal som är 3-4 gånger 
större än den gamla, och service som 
Pressbyrå, apotek, bokhandel, kafé, 
toaletter och så vidare så att resenären 
får det stöd den behöver. Och huset 
är byggt med miljötänk, en hållbar-
hetstanke. Det tillverkar egen kyla 

med hjälp av solvärme, säger Björn Boestad, affärsområdes-
chef på Jernhusen, som äger och förvaltar stationen. Han 
framhåller också, som något som ofta glöms bort, att säker-
heten  har ökats. Tidigare sprang resenärerna över spåren, nu 
tar de tunneln och kommer direkt till den station som har 
byggts för att möta  den nya strömmen. Stationen blir också 
en central angöringspunkt för lokalbussarna,  som nu alla 
angör på stationssidan av spåren, liksom taxi och färdtjänst.  
Längs perrongen som löper längs det yttre spåret, är cykel-
parkeringar och angöring för andra bussar prioriterad. Angö-
ringen för privatbilister sker på andra sidan.  
 

Lena Lingqvist,  

Trafikverket 

Tunneln knyter ihop staden 
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Björn Boestad,  

Jernhusen AB  
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Den nya breda tunneln under stationen knyter ihop staden, ger snabb access till plattformar och  

har separering av gång och cykeltrafik. Nya Uppsala C , en stationsbyggnad i två plan med handel  

och service, får ingång både från torget där bussarna angör och från tunneln under spåren. 
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I Eslöv har kommunen satsat på att få järnvägsstationen att 
smälta in i stadsrummet. Eslöv C ska ge enkla övergångar 
mellan tåg, buss, cykel och bil �– men också en känsla av att 
man bokstavligt talat kliver direkt in i staden. 

   �– Stationsområdet ligger bara ett par 
hundra meter från Stora torg. Vi vill 
göra så att det upplevs som att man 
landar precis där man ska, säger Rolf 
Carlsson, gatuchef i Eslöv. 
Framför stationsbyggnaden öppnar 
sig staden. Parkeringar har flyttats 
bort och en stor yta delas av fot-
gängare och andra trafikanter. 

   �– Vi gjorde en shared space-yta framför stationsområdet, 
för att öka tryggheten för de oskyddade trafikanterna. De 
upplever nog en större trygghet nu men vi 
har inte fått ner bilarnas hastighet så mycket 
som vi ville. Där får vi nog komplettera 
med mer skyltning, säger Rolf Carlsson. 
   Busstrafiken har flyttats intill plattform vid spår ett, nära 
intill, och tågtrafikens trafikinformation finns både vid 
bussarna och cykelparkeringarna. Cykelparkeringen ligger 
mellan busshållplatsen och stationshuset, lätt tillgänglig via 

trappa parallell med plattformen. På motsatt sida av spåren 
ligger bilpendlarparkeringen som byggts ut väsentligt. Där 
finns ytterligare en cykelparkering �– också den med trafik-
information om tågen.   
   I Eslöv är järnvägen traditionellt sett en gräns mellan 
bostäder på ena sidan, och arbetsplatser på den andra. 
Kommunen satsar nu på ett vidgat centrum, och börjar 
integrera bostäder och småverksamheter i den gamla 
industridelen. 
   �– Grundtanken är att bygga så stationsnära som möjligt. 
Det som inte syns är att vi håller på att förtäta i anslutning 
till stationsmiljön. Förhoppningen är att det inte ska behö-
vas så mycket biltrafik, säger Rolf Carlsson. 
   En ny detaljplan har klubbats under våren och det blir 
första steget till att bygga riktigt stationsnära, enligt  

gatuchefen, som också gärna ser fler cykelparkeringar �– 
också väderskyddade för finare cyklar �– och eventuellt 
ett nytt parkeringshus som nya inslag i den täta centrum-
planeringen. 

Rolf Carlsson, Eslövs 

kommun 

Först stadsnära station  
– och sen stationsnära stad 

Stationsområdet ligger bara ett par hundra meter  

från Stora torg. Vi vill göra så att det upplevs som  

att man landar precis där man ska.  
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Vid busstationen och cykelparkeringarna längs plattformen finns trafikinformation om tågen och en stor klocka. Här  

landar resenären precis där man ska, mitt i staden via shared space-området, som sammanbinder stationen med centrum.  



En bytesresa är kort sagt en resa som innehåller flera färd-
medel i samma resa, medan en reskedja innebär att man gör 
flera ärenden efter varandra i en kedja. Det kan exempelvis 
vara att lämna av på förskolan på väg till jobbet och sedan 
handla på vägen hem. Kvinnor reser mer kollektivt än män 
och gör fler reskedjor än män. Samlokalisering av bytes-
punkter med andra aktiviteter och möjlighet att handla är 
därför mer angeläget för kvinnor än för män. Det är speci-
ellt i reskedjor som kollektivtrafiken har svårt att konkurrera 
med bilen eftersom bilen är mer flexibel och kollektivtrafi-
kens linjenät sällan är anpassad för denna typ av resor. 
   I bytesresan har studier visat att bortaänden oftast är 
mest kritisk. På hemmaänden känner man sig mer bekant 
med omgivningen och dessutom är det oftast där man har 
sin cykel. Det är därför viktigt att informationen på bytes-
punkten inte bara fokuserar på de resenärer som tar sig dit 
utan också på dem som tar sig därifrån. 
   Under hela resan är det viktigt att det finns en pålitlig 
informationskedja som inte bara underlättar bytet mellan 
färdsätten på själva bytespunkten, även om det är viktigast, 
utan som är med hela resan från dörr till dörr. 
 
Gående 

I bytespunkter och dess nära omgivning ska gående ges 
högsta prioritet, inte minst eftersom flest tar sig till bytes-
punkten till fots. Gångytor till och från plattformar ska 

vara korta och gena och dimensioneras så bytet underlättas. 
Vid större bytespunkter ska man undvika i största mån att 
stora resenärsflöden korsas. 
 
Cykeln 

Andelen resenärer som cyklar till tågstationer varierar mel-
lan 10 till 35 procent av tågresenärerna och just cykel och 
kollektivtrafik är en bra kombination. Cykeln är snabb och 
effektiv och man kan parkera minst sex cyklar på en bilpar-
keringsplats, vilket är en stor fördel på den begränsade yta 
som en bytespunkt ofta är. 
   För många cyklister är det viktigt att man kan låsa fast 
ramen och inte bara framhjulet. Man ska som cyklist veta 
att alla bytespunkter har en viss standard avseende cykel-
parkering så man inte behöver tveka över att ta cykeln även 
till bytespunkter man inte varit på innan. 
 

Kollektivtrafik 

En stor del, omkring en fjärdedel, av de byten som görs i 
en reskedja är byten inom kollektivtrafiken, exempelvis 
från buss till tåg eller från buss till buss. Det ställer högra 
krav på såväl de inblandade kollektivtrafikhuvudmännen 

Färdmedel i bytesresan 
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Lästips om cykleln på bytespunkter: 
SKL och Trafikverket, 2010, GCM-handboken 
Boverket, 2011, Gör plats för cykeln 



som på bytespunkterna för att hela resan ska fungera utan 
att man ska missa ett byte eller att bytestiderna är tagna i 
överkant och blir för långa. Ju fler byten på en resa, desto 
mindre måste felprocenten vara på varje byte för att hela 
reskedjan ska kunna genomföras som planerat. 
   Information om kommande byten är en viktigt för att 
underlätta byten, men också för minska oron inför det. 
    I utformningen av bytespunkten är byten över plattform 
att föredra. Det är snabbt och gående slipper att korsa tra-
fiken. 
 
Bilen 

bilparkering är ofta utrymmeskrävande så närmast större 
bytespunkter bör bara angöringssplatser och korttids-

parkering finnas, medan långtidsparkering bör läggas 
längre bort. För att inte störa busstrafik måste väg-
visningen vara tydlig. Busskörfält kan anläggas där bilarna 
inte får köra. 
   Attraktiva pendlarparkeringar i anslutning till buss- 
eller tåglinjer i kranskommuner eller ytterområden kan 
vara effektiva för att minska trafiken i innerstäder. På 
dessa bör information om avgångar finnas redan när 
man kommer till parkeringen. 
   En viktig del av större bytespunkter är taxiangöringar 
och anvisningar till dessa. På vissa håll utomlands har 
även bilpooler en given plats vid bytespunkter. Mmer 
om det på nästa uppslag. 
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Kollektivtrafiken erbjuder snabba och bekväma resor till 
platser och under tider med många resenärer. Bilpool kan 
vara ett komplement eftersom det  erbjuder smidiga och 
flexibla resor till platser och under tider när kollektivtrafiken 
har ett begränsat serviceutbud, cykel inte fungerar, eller då 
det finns särskilda krav som exempelvis vid stora inköp. 
Enbart kollektivtrafik som färdmedel kan ha  svårt att kon-
kurrera med den privata bilen, eftersom bilen när den väl är 
inköpt ofta används som en transportlösning för de flesta av 
resorna. För en bilpoolsmedlem är inte bilen förstavalet, utan 
det är istället gång, cykel och kollektivtrafik. Bilen blir en 
mobilitetsförsäkring när inget annat fungerar. 
   Bilpool innebär i korthet hyra av bil till självbetjäning. 
Som medlem bokar man närmaste bil som motsvarar de 
behov man har, öppnar den med ett smartcard eller mobil-
telefonen, kör och återlämnar den där man tog den. Sedan 
kommer en räkning på körningen. Inga problem med  
besiktning, reparationer, tvätt och andra baksidor som 
annars hör bil till. 
   Bilpool är en lösning som fungerar både för privatperso-
ner och för företag. I synnerhet inom företagssegmentet 
kan ett samarbete mellan kollektivtrafiken och bilpooler 
vara gynnsamt då det kan flytta över fler tjänsteresor på 
kollektivtrafik. Speciellt om bilpoolsoperatören som före-
taget är anslutet till har bilar på målorten. Även arbets-
pendling med bil med förevändningen att den privata 

bilen behövs på jobbet kan undvikas då bilpool finns på 
företaget. 
   Globalt är drygt en miljon personer med i bilpooler och 
antalet ökar exponentiellt. Bara i Europa, där det moderna 
bilpoolskonceptet har sin vagga, delar omkring 400 000 
personer på 12000 bilar. I Sverige är drygt 15000 personer 
med och delar på cirka 500 bilar. 
   Bilpoolsmedlemmar använder i regel bil mindre än 
bilägare. Poolbilar är även mer energieffektiva och renare 
än genomsnittliga bilar. På dessa två sätt leder bilpools-
konceptet också till minskade utsläpp från trafiken. 
   Eftersom bilpoolskonceptet leder till att folk säljer sina bilar 
eller låter bli att köpa någon får man även en reduktion av 
antalet bilar i staden. Studier visar att varje poolsbil ersätter 
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Antalet bilpoolsbilar i Skåne och Blekinge den sista december angivna år. Den 

privata operatören Sunfleet, som är Sveriges största har en marknadsandel på 

drygt 80 procent. Källa: HMSkåne 
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mellan 4 och 8 privatägda bilar, ibland ännu fler vilket kan ge 
betydande skillnader i områden med hög trängsel. 
   Bilpool och kollektivtrafiken stödjer varandra oavsett om 
det finns ett formellt samarbete systemen emellan, exem-
pelvis visar flera studier att bilpoolsmedlemmar använder 
kollektivtrafiken mer än andra. 
   I Europa har två tredjedelar av alla större bilpoolsopera-
törer samarbeten med kollektivtrafikhuvudmän. Vanligast 
är lägre medlemskostnad i bilpoolen för dem som har peri-
odkort på kollektivtrafiken och gemensam marknadsföring. 
I Schweiz har exempelvis drygt en tredjedel av medlem-
marna i bilpoolsföretaget Mobility nappat på ett kombina-
tionserbjudande med kollektivtrafiken. 

För att kombinationen bilpool och kollektivtrafik ska 
fungera väl är det viktigt att systematiskt lokalisera bilarna 
på kollektivtrafikbytespunkter, i synnerhet till järnvägs-
stationer. Det gör exempelvis Greenwheels i Nederländer-
na, Mobility i Schweiz, Cambio i Tyskland och fler andra 
större bilpoolsoperatörer. Även i Sverige placeras bilar i 
anslutning till bytespunkter, men ingen information finns 
riktad till resenärerna som visar att de finns där.  

Bilpoolen — en tillgång på bytespunkten   | 25  

Mer läsning 
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Styr & Ställ är namnet  på Göteborgs lånecykelsystem, som 
startade 2010. Från tjugo stationer vid starten är man andra 
året, som är den första hela säsongen,  uppe i femtio statio-
ner med sexhundra cyklar. 
   �– Det är ett ganska klassiskt lånecykelsystem, som kan 
jämföras med dem i Oslo, Stock-

holm, Barcelo-
na och Paris. 
Och det är 
precis som de flesta andra reklamfi-
nansierat. Staden betalar inget för 
detta, förutom min och mina kolle-
gors arbetstid, säger Jonas Åker 
Zeander, projektledare på Göte-
borgs stad. 

   Tanken är att det alltid ska finnas så många cyklar till-
gängliga som möjligt. Den som skaffar ett kort  kan fritt 
använda en cykel en halvtimme. Därefter tillkommer en 
differentierad avgift. Det är för att uppmuntra resenären att 
cykla dit den ska, göra sina ärenden, och sedan ta en ny 
cykel. 
   Erfarenheter från Stockholm pekar på att det är ungefär 
hälften pendlare och häften turister som använder lånecy-
kelsystem. I Göteborg finns tredagarskort (10 kr), som 
används mest av turister, och säsongskort (250 kr) för 

pendlare. Dessutom kan en arbetsgivare ha ett antal oper-
sonliga kort som de anställda kan använda. 
   Redan från början har man satsat på att ha cykelstationer 
vid kollektivtrafikens knutpunkter. Cyklarna och kollektiv-
trafiken korsbefruktar varandra, även om resenären måste 

använda olika kort. Framöver är visionen att få fler samar-
beten. Närmast till hands är att lägga cykelabonnemang på 
Västtrafiks kort, men också universitetet med sitt nya, loka-
la studentkort är en intresserad partner, liksom stadens 
turistkort som kombinerar kollektivtrafik med rabatterade 
erbjudanden. 
   Det är alltså många som vill vara med och samarbeta �– 
men för att komma igång valde Göteborgs stad att starta 
på egen hand, och i liten skala. Införandet har gått steg för 
steg, och cykelstationer har byggts enbart på kommunens 
mark. 
   �– En sak vi fick med oss från Stockholm, som vi studera-
de noga inför införandet, är att börja tätt, med korta av-
stånd mellan stationerna. Sedan när resenärerna har tagit 
till sig detta kan man bygga ut systemet i periferin, säger 
Jonas Åker Zeander. 

Ett cykelsystem som växlar upp  

Börja tätt, med korta avstånd mellan stationerna.  

Sedan när resenärerna har tagit till sig detta kan  

man bygga ut systemet i periferin. 
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Jonas Åker Zeander, 

Göteborgs stad 
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Göteborgs lånecykelsystem Styr och ställ har 600 cyklar på 50 stationer som används av både pendlare och turister.  

Göteborgs stad tog initiativet och har successivt byggt ut systemet på egen mark med korta avstånd mellan cykelstationerna. 
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I Västernorrlands län är bilen ett måste för många. Men de 
nordligaste länens storsatsning på ny regional och inter-
regional tågtrafik, ger möjlighet för många att ändra sina 
resvanor. För att förmå fler att tänka nytt, har länsstyrel-
sen  drivit projektet �”Bästa resan�”. I Härnösand har målet 
varit att skapa en attraktiv bytespunkt i stadens rese-
centrum �– med bilen som viktig komponent. 

   �– Kommunen identifierade att en 
pendlarparkering vid Härnösands 
station var viktig. Det är något som 
kommunen tycker ska vara gratis, 
säger Marika Bystedt, projektledare 
på länsstyrelsen, och berättar att 
länsstyrelsens resvaneundersökning-
ar visar att nästan alla tillfrågade har 
tillgång till en bil, och många har till 
och med två bilar. 

   Den nya pendlarparkeringen får ett fyrtiotal platser, och 
kompletterar en tidigare satsning, där Här-
nösands kommun skapat gratis pendlarplat-

ser genom ett tioårigt arrendeavtal med Jernhusen. Den 
nya parkeringen kommer också att få effekt för bussarna , 
som kommer närmre. De stannar ett trettiotal meter bort, 
och nås via en gångtunnel under spåren. 
   I det norrländska klimatet är det ett måste att erbjuda 
motorvärmare. Också det kommer att vara gratis för pend-
laren �– liksom laddning för elbilar. Förutom att det behövs 
kraftiga incitament för att konkurrera med det vanliga bil-
pendlandet, kom man fram till att administrationen av av-
gifter skulle vara dyrare än själva elkostnaden. 
   �– Det är en hård konkurrens med bilen, det kräver kraft-
fulla åtgärder, säger Marika Bystedt, som snart är i mål med 
projektet som avvecklas när Botniabanan invigs den 12 
december. 
    �– Vi har jobbat väldigt mycket med marknadsföring och 
attitydpåverkan. Vi tror någonstans att det kommer att ha 
gett effekt. Tjuvstarten med tåg Umeå-Örnsköldsvik har 
haft bra beläggning, säger hon. 

Marika Bystedt, Läns-

styrelsen i Västernorr-

lands län 

Bra pendlarparkeringar viktigt 
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Vi har jobbat väldigt mycket med marknadsföring och attityd-

påverkan. Vi tror någonstans att det kommer att ha gett effekt.  
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I Härnösand har länsstyrelsen drivit projektet ”Bästa resan” för att marknadsföra kombinationen bil och tåg. På pendlarparkeringarna  

erbjuds gratis laddning för elbilar samt motorvärmare, vilket är ett måste i det norrländska klimatet. 
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Malmö förändras snabbt. Citytunneln, som öppnade i de-
cember 2010, förkortar resan till Köpenhamn och Kastrup, 
men gav också Malmös pendlare en ombyggd central-
station och två helt nya järnvägsstationer. Kring den södra, 
i Hyllie, växer en ny, expansiv stadsdel upp, med bostäder, 
handelscentrum och Malmö Arena. Här, precis vid upp-
gången från station Hyllies perronger, finns också den för-
sta av tre påkostade �”Bike & Ride�”-
cykelparkeringar �– inrymd i det kommuna-
la parkeringsbolagets nya P-hus. 
   Där ska pendlaren inte bara kunna för-
vara sin cykel och andra tillhörigheter på ett säkert ställe, 
utan också kunna vila en stund i loungen, ta en dusch eller 
meka med cykeln. Allt för att göra resan från dörr till dörr 

�– utan bil �– så bekväm och attrak-
tiv som möjligt. 
   �– Cykelparkeringen i Hyllie har 
mötts av väldigt goda reaktioner 
från både besökare och fackfolk, 
som tycker att det är precis vad man 
behöver, säger Wolfgang Liepack, 
projektledare för stationsdrift på 

gatukontoret i Malmö. Han har också sett en snabb till-
strömning av cyklister, trots att många bostäder i området 
fortfarande väntar på att bli byggda. 
   �– Inom en tjugoårsperiod ska Hyllie ha 30 000 invånare, 
strävar vi mot. Sexhundra av tusen cykelplatser används 
redan idag, och redan i december fanns hundrafemtio cyk-
lar här, trots vintersituationen. Det är förvånande att det är 

så många här, vi hade inte förväntat oss att det skulle ske  
så snabbt. Men de kommer från Lindängen och miljon-
programsområdena.  
   Det genomsiktliga garaget är bevakat av kameror och ambu-
lerande vakter, så att cykeln ska kunna stå där säkert dygnet 
runt. Det ska också finnas en låst del, där pendlare ska kunna 
abonnera på en plats och sedan betala och låsa upp med 
Skånetrafikens kort. Längre fram funderar man också på att 
erbjuda hyrcyklar och platser för företagscyklar. 
   Framöver ska också Triangeln och Malmö Central få sina 
�”Bike & Ride�”-parkeringar. Wolfgang Liepack, 

Malmö stad 

Lounge, dusch och mek  
– ett nytt sätt att pendla 

Cykelparkeringen i Hyllie har mötts av väldigt  

goda reaktioner från både besökare och fackfolk,  

som  tycker att det är precis vad man behöver. 
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Vid Hyllie station i Malmö finns ”Bike & Ride” -cykelparkering där du vila en stund i loungen,  

ta en dusch eller meka med cykeln. Det genomsiktliga garaget är bevakat av kameror 

och ambulerande vakter så att cykeln kan stå där säkert dygnet runt. 



�” 

Om fler tog cykeln till tåget på väg till jobbet, istället för bil 
hela vägen, skulle bara det leda till en avsevärd minskning 
av trängsel, utsläpp och resursförbrukning. Många kommu-
ner har upptäckt det och arbetar därför med olika kampan-
jer. I Nynäshamn har tänkandet lett till konkreta resultat: 
Regnskyddade, belysta och låsbara cykelställ vid kommu-
nens alla fem pendeltågsstationer (förutom vid Nynäsgård 
där bygge av mötesspår fortfarande pågår). 
Cykelställen finns i direkt anslutning till 
spåren, ofta direkt intill plattformen, eller 
vid trappan till en övergång. Utspridda plat-
ser med god tillgänglighet är möjligt eftersom det vid sta-
tionerna i Nynäshamns kommun nämligen inte finns spär-
rar, som vid de flesta av SL:s pendeltågsstationer. Biljetter 
viseras istället ombord.  
   Cykelställen är bara en liten del av allt kommunen gör för att 

främja cyklandet. En annan sak är att 
lokaliseringsmärken som visar vägen i 
kommunen nu också finns för cykel-
trafiken,  och inte bara har biltrafikens 
behov i fokus som tidigare. 
   �– Inom projektet Hållbart Resan-
de arbetar vi både för att förbättra 
miljön och underlätta för resandet, 
men också med en folkhälsosats-

ning. Det vi gör för att främja cyklandet faller delvis inom 
det paraplyet. Politikerna har tagit som mål att gång och 
cykling ska öka med 5 procent per år, vilket är ganska 
mycket, säger Jonas Qvarfordt, miljöstrateg på Nynäs-
hamns kommun. Projektarbetet med att öka cykelns kon-
kurrensfördelar består av många delar: olika satsningar på 
den fysiska miljön och medvetandehöjande insatser. Kom-

binationsmöjligheten med tåg är viktig och de stråk som 
ansluter till pendeltågen prioriteras. 
   �– Cykelparkeringar vid pendeltågstationer ska vara bättre 
placerade än bilparkeringar, säger Jonas Qvarfordt. 
   Bakom genomförandet av satsningarna ligger en hel del 
samverkan, som vid bygget av den nya stationen i Grön-
dalsvik, där SL och dåvarande Banverket var med i proces-
sen. Enligt normen ska SL stå för ett visst antal bilparker-
ingsplatser, men det finns inte angivet hur många cykelplat-
ser som ska finnas, berättar Jonas Qvarfordt. 
   �– Om vi inte haft det här projektet och drivna egna tjäns-
temän är det inte alls säkert att vi fått den här mängden 
cykelparkeringar. Vi vill täcka upp även för framtida ök-
ningar, inte bara satsa reaktivt. 

Att göra cykeln mer attraktiv än bilen 
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Om vi inte haft det här projektet och drivna  

egna tjänstemän är det inte alls säkert att vi  

fått den här mängden cykelparkeringar 

 

Jonas Qvarfordt, 

Nynäshamn kommun 
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Kombinationsmöjligheten med tåg är viktig och de cykelstråk som  

ansluter till pendeltågen prioriteras. Cykelparkeringar vid pendel-

tågstationer ska vara bättre placerade än bilparkeringar. 



För att kunna identifiera lämpliga lägen för bytespunkter 
behövs naturligtvis väl genomarbetade visioner och kon-
kreta strategier för hur bebyggelsestrukturen och kollektiv-
trafiken kan utvecklas tillsammans, lokalt och regionalt. 
Strategierna behöver också konkretiseras i utbyggnadspla-
ner och trafikplaner på kort och medellång sikt för att kun-
na vara operativa underlag för beslut om lokalisering och 
utformning av bytespunkterna 
   En tydlig struktur och målinriktning är väsentlig för att 
skapa förtroende och tillit så att investerare och företagare 
vågar satsa på att utveckla verksamheter och service i 
anslutning till bytespunkerna. 
   Även praktiska möjligheter att skapa goda lägen och ut-
formning av bytespunkter kan behöva tas med i en aktiv 
växelprocess för att nå bra resultat. 
   Väsentligt är dialog och ömsesidig påverkan för bästa 
möjliga samspel mellan bebyggelse, infrastruktur och det 
kollektivtrafiknät som planeras.  
   Kollektivtrafiken, lokaliserings- och exploateringsfrågor 
behöver hanteras i en integrerad planeringsprocess så långt 
det är möjligt. Nuvarande planlagstiftning och regelverk 
stöder inte aktivt en sådan planering men utgör heller inget 
hinder.  
 
Lokaliseringsstrategier 

Generella principer för lokalisering av bytespunkter inom 

och mellan olika hiearkiska nivåer av trafiknäten är svåra 
att ange. De beror på aktuell bebyggelsestruktur, resbehov 
och hur trafiknäten förutsätts samverka. Förutom lokalise-
ring till tätorts- och stadsdelscentrum, nära större arbets-
platser, aktivitets- och besökspunkter är följande strategier 
för bytespunkter i kollektivtrafiknäten angelägna: 

Bytespunkter nära tydliga korsande och naturliga 
gång- och cykelstråk  

Bytespunkter i linjestråk med hög turtäthet som också 
motiverar höjd kvalitet  

Bytespunkter där olika näthiearkier och färdmedel 
strålar samman  

 
Arbetsmetodik 

Den faktiska situationen har stor betydelse för val av  
arbetsmetodik. En god början är att identifiera: 

berörda parter, samverkansbehov  

rörelsemönster, flöden, bytesbehov  

funktionskrav, anslutande trafiknät, servicefunktioner  

förändringsbehov/utveckling av stadsmiljön, exploa-
teringsintressen 

möjliga lösningar, samspel med omgivningen 
Erfarenheter och planeringsforskning har visat att en tidig 
involvering av berörda parter är viktigt för att undvika att 
man missar funktions- och miljökrav. Berörda och ledande 

En öppen planeringsprocess 
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politikerbör också tas med tidigt i processen för att ge för-
ståelse, delaktighet och förankring. 
   Om det avser ombyggnad av en befintlig bytespunkt är 
naturligtvis resenärernas önskemål och upplevda brister en 
väsentlig informationskälla. Ofta är det praktiskt att defini-
era en mindre arbetsgrupp samt en referens- eller styr-
grupp. Ett tidigt samrådsmöte med allmänheten bör redo-
visa förutsättningar och möjligheter, men i övrigt vara 
mycket öppet för att inte ge intryck av att några låsta upp-
fattningar redan finns.  
   En viktig start i en framgångsrik planerings- och  
genomförandeprocess är att vara överens om vilka pro-
blem som behöver lösas, vad som behöver göras. Först 
därefter kan man gå vidare med en diskussion om vilka 
mål och standardkrav man vill uppnå och vilka konkreta 
lösningar som kan vara intressanta i det aktuella fallet. Det 
blir då lättare att komma överens om alternativa lösningar 
och utvärdera dem mot de problem och behov som iden-
tifierats. 
   Fördelarna med en öppen process i dialog med brukare 
och andra intressenter är att genomförandet oftast blir 
enklare och snabbare med färre konflikter �– och att man 
undviker att i värsta fall inget blir genomfört. Erfarenhe-
ter och teoretiska studier visar att konflikter ofta har sin 
grund i att man inte varit överens om de behov och pro-
blem som behöver lösas eller hur de kan lösas.  
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TOD, Transit Oriented Development 
Internationellt har TOD-principen utvecklats till en policy 
för utveckling av hållbara städer där krav ställs på omfat-
tande fotgängarzoner, blandad bebyggelse och verksam-
heter, låga huspriser och social jämlikhet. TOD står för 
Transit Oriented Development. 
   I korthet går TOD-principen ut på att man frågar sig: 

Vilka möjligheter finns att tillgodose förflyttnings-
behoven med allmänna färdsätt, hur kan de  
merutnyttjas och utvecklas? 

Hur kan nylokalisering av service, verksamheter och 
bostäder utnyttja de resurser som finns och stärka 
användningen av dem? 

 
Förändringar och förbättringar i transportsystemet samt 
lokalisering som utnyttjar och stöder resförutsättningarna 
arbetas fram i en integrerad process.  
   Exempel på TOD är: 

Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm och den 
medvetna lokaliseringen kring stationslägena. 

Stationsnärhetsprincipen i Köpenhamn. (Se separat 
avsnitt på sidan 14.) 

I Oslo erhöll man påtagliga effekter på färdmedels-
valet när man lokaliserade forskningsföretag nära 
kollektivtrafikknutpunkter. 

Amsterdam, Berlin, Vancouver har byggts ut med 
TOD-principen som förebild. Det mest kända ex-
emplet på en stad som byggts ut med med kollek-
tivtrafiken som bas är Curitiba i Brasilien. 

För vidare referenser se Bjerkemo och Serder, 2011, Så gör 
vi bra bytespunkter bättre. 
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Projektet �”Utökade förutsättningar för intermodala person-
transporter�” har bedrivits i samarbete mellan Hållbar Mo-
bilitet Skåne och Trafikverket. Det pågick mellan 2009 och 
2011. Projektet syftade till att uppmärksamma bytespunk-
ten och skapa samverkan mellan aktuella aktörer för att 
underlätta kombinationen av färdsätt, vilket ökar kollektiv-
trafikens flexibilitet och attraktivitet. 
   För att uppnå detta bildades en arbetsgrupp med repre-
sentanter från Trafikverket och Hållbar Mobilitet Skåne. 
Projektledare har varit Jonas Hedlund från Hållbar Mobili-
tet Skåne. I arbetsgruppen blev fokus för samarbetet att 
skapa samverkan kring bytespunkter. Detta eftersom bytes-
punkterna och bytesfunktionen är avgörande för hur bra 
den intermodala resan blir. 
 
Tre teman 

Arbetet i projektet pågick i tre parallella teman. Den första 

temagruppen handlade om utveckling av bytespunkten som 
sådan. Arbetet omfattade  en nulägesanalys, seminarier och 
spridning av den kunskapssammanställning som gjordes av 
Sven-Allan Bjerkemo och Lennart Serder och finansierades 

av Vinnova: Så gör vi bra bytespunkter bättre.  
   Temagrupp två undersökte resekedjor och bytesresor ur 
resenärens perspektiv. Särskilt fokus lades på förutsättning-
arna att använda cykel på sista länken i resan, från bytes-
punkten till resmålet. 
   Den tredje temagruppen handlade om dialog med olika parter 
om extratjänster som kan knytas till bytespunkten för att 
underlätta bytesresor, exempelvis cykelgarage, bilpool eller 
andra funktioner man skulle kunna ha knutna till jojo-kortet. 
 
Genomförande 

Inledningsvis genomfördes en nulägesanalys då ett flertal 
mindre och mellanstora kommuner i Skåne kontaktades för 
att se vad som är viktigt att prioritera för att förbättra sam-
arbetena kring Skånes större bytespunkter. Från dessa sam-

Tillhåll 1 
Projektet Utökade förutsättningar för intermodala per-
sontransporter var ett delprojekt inom Tillhåll 1 
(Tillgänglighet för ett Livskraftigt och Långsiktigt HÅLL-
bart Skåne-Blekinge steg 1) som syftade till att utveckla 
hållbar och robust tillgänglighet genom samverkan och 
kompetensutveckling mellan olika aktörer i regionen 
mellan 2009 och 2011. Tillhåll 1 var delfinansierat av Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden. Som komplement till 
Tillhåll 1 fanns Tillhåll 2, även det delfinansierat av Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden. 
   Läs mer på www.hmskane.se/tillhall 
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tal framkom en rad slutsatser: 

Stationens lokalisering upplevs viktig för andelen 
bytesresor. Stationen är en del av centrumutveckling.  

Längre stråk önskas liksom tidtabellsmatchning och 
att linjer korsas på få bytespunkter. Speciellt i svaga 
linjer. 

Det är viktigt att veta vilka infrastrukturåtgärder  
som kommer att bli av, exempelvis nya regional-
tågsatsningar. 

Angöring med bil på pendlarparkeringar är viktigt. 
 
Den 8 april 2010 arrangerades ett referensgruppsmöte för 
att få vägledning kring projektets upplägg. I referensgrup-
pen ingick representanter från Helsingborg stad, Banver-
ket, Skånetrafiken, Malmö stad, Lunds kommun och Jern-
husen. På mötet framgick bland annat att det ofta är oklar 
ansvarsfördelning på stationer. Ökad samverkan är därför 
viktig. Andra slutsatser är att pendlare och långväga resenä-
rer måste behandlas olika. Pendlare rusar bara igenom sta-
tionen och vet klart och tydligt vart de ska. Långväga rese-
närer som är nya vid stationen stannar ofta längre och 
handlar oftare.  
   Eftersom det finns risker förknippade med järnvägar bör 
vissa funktioner, exempelvis dagis undvikas på stationer 
utan snarare placeras i flödet mellan hem och station. Vänt-
funktionen på stationer är viktig, men svåra att sköta kom-
mersiellt. 
   För att ta ytterligare ett steg för att kunna nå projektets 
mål arrangerades den 27 april en workshop för aktörer i 
Skåne som arbetar med bytespunkterna. Deltagarna tog 

gemensamt fram en lista över viktiga frågor att samarbeta 
kring i det fortsatta arbetet.  
   Drygt 50 personer deltog under dagen. Bland annat re-
presenterades 11 av Skånes kommuner. 
   Den 9 december 2010 arrangerades ett seminarium för 
att diskutera den Vinnovafinansierade kunskapssamman-
ställningen. Presentationer hölls av Hållbar Mobilitet Skå-
ne, Strukturbild för Skåne samt av Järda Blix från Boverket. 
Sven-Allan Bjerkemo från Bjerkemo konsult presenterade-
arbetet med sammanställningen. 
    Det största arrangemanget som projektet medverkade 
till var seminariet den 10 juni 2011: Stärk bytespunkternas 
attraktivitet. Det arrangerades tillsammans med Struktur-
bild för Skåne med 80 deltagare från 35 olika organisatio-
ner. Under dagen lanserades bland annat Strukturbild för 
Skånes rapport: TemaPM: Bytespunkten som mötesplats i Skåne. 
   I och med denna broschyr avslutas projektet formellt 
men betydelsen av samverkansarbete för mer attraktiva 
bytespunkter kommer att vara fortsatt viktigt även fram-
över. 
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Ex axplock av idéer för fortsatt arbete 
Samverka kring service på stationer 
Bytespunkt-pilotprojekt 
Attraktiva bytespunkter i fysisk planering 
Test av bytespunkter 
Kvalitetsuppföljning av hela reskedjan 
Skapa A-lägen för cykelparkeringar 
Extratjärnster för jojo-kort 
Integrerad trafikinformation mellan trafikslag 
Smart individualiserad trafikinfo 
Gemensamt hyrcykelsystem 



 



Denna broschyr har delfinansierats av Europeiska 

regionala utvecklingsfonden inom ramen för 

Tillhåll 1. Läs mer på www.hmskane.se/tillhall 

Genom samverkan kan bra bytespunkter bli bättre.  
Vi har här samlar röster om bytespunkter i hela  
Sverige. Vilka är tankarna bakom och hur blev det?  

I broschyren har vi råd och erfarenhet om bytespunkten 
som sådan, om samspel med omgivningen, bytesresan 
och om planeringsprocessen.  

Vi presenterar också det arbete som genomförts i del-
projekt Utökade förutsättningar för intermodala person-
transporter i det EU-finansierade projektet Tillhåll 1. 


