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Syftet med utredningsarbetet har varit att verifiera att fullgoda stationsuppgångar kan lösas från respektive 
plattformsläge till de av staden angivna målpunkterna. Respektive stationsuppgång har validerats utifrån 
hur väl de uppfyller de i projektet framtagna bedömningskriterierna (lättbegripligt, tryggt, funktionellt, 
tidståligt och hållbart).

I detta skede är utformningen av de olika stationsalternativen endast förslag och idéer om hur saker och 
ting kan utformas. Den slutgiltiga utformningen kommer att sättas först längre fram i projektet. 

Djup och riktning på plattformsläget har avgörande påverkan på möjligheten att nå en specifik punkt i 
stadsdelen. Uppgångarnas läge påverkas av dessa aspekter eftersom man vill undvika alltför långa gångar 
under mark samt  alltför stora riktningsförändringar. 

1 Syfte









8

2.4 Förutsättning: värdeord

Målsättningen med arbetet är att utifrån framtagna 
spåralternativ utarbeta en principstation i varje läge för 
de framtagna målpunkterna i strukturplanen. 
Principstationerna utgår från typstationen och utformas 
enligt de kvalitativa värdeord som tagits fram i 
projektet.

Lättbegripligt
Den enklaste och tydligaste vägen mellan plattform och 
stadsrummet. Här spelar hiss/rulltrappspaketens 
riktning och logik stor roll. Det ska kännas självklart hur 
man rör sig.

Tryggt
Utformningen ska ge god överblick över stationen. 
Skrymslen och stråk som rundar ej överblickbara hörn 
bör undvikas. Dagsljus ska eftersträvas och kunna 
förnimmas även långt under jord.

Funktionellt
Stationerna ska utformas som en effektiv och tekniskt 
väl fungerande helhet för resenärerna.

Tidståligt
Projekteringen och livslängden på tunnelbanan sträcker 
sig över lång tidsrymd. De kvaliteter som tas fram nu ska 
hålla för framtida förändringar. 

Hållbart
Materialval och val av tekniska lösningar ska vara 
långsiktiga och verka för ett resurseffektivt och hållbart 
samhälle. 






































