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AGENDA
• 13.00-14.00 Redovisning av resultat

• Bakgrund till projektet samt syfte

• Kort beskrivning av stationerna

• Redovisning av antal obehöriga spårbeträdanden, påkörningar och förseningar

• Redovisning av trygghetsdata 

• Redovisning av resenärs- och personalenkät samt personalintervjuer

• Redovisning av videoanalys av Södra station, där åtgärder redan implementerats

• Begränsningar och slutsatser

• 14.00-14.30 Diskussion



BAKGRUND
• År 2012 tog Trafikverket beslut om ett halveringsmål för antal omkomna inom 

järnvägen t.o.m. år 2020. I februari 2020 beslutade regeringen om ett nytt 
etappmål som innebär att antal omkomna inom bantrafiken ska halveras till 2030. 

• Sedan år 2013 finns även ett punktlighetsmål om att halvera antal 
förseningsminuter på grund av obehöriga i spår mellan år 2013 till år 2020.

• Obehöriga spårbeträdanden är mycket punktlighetsstörande för järnvägssystemet 
som stort. 

• Att rikta åtgärder mot stationsområden bedöms som kritiskt om de uppställda 
målen avseende punktlighet samt omkomna på järnvägen ska kunna nås. 



BAKGRUND
• Inom ramen för det branschövergripande arbetet TTT, har rapporten ”Obehöriga 

i spår vid Årstaberg, Upplands Väsby och Järna” tagits fram. Rapporten 
omfattar en analys och åtgärdsförslag för dessa tre belastade platser i region 
Stockholm. 

• Som en följd av ovanstående pågår inom Trafikverket just nu projektet 
”Demonstrationsprojekt: Stationer Stockholm”, där förslag till åtgärder tas fram 
för ovanstående och eventuellt även andra stationer.

• Specifika säkerhetsåtgärder så som spärrstaket, pyramidmattor och hajtänder 
planeras att testas i olika utförande tillsammans. 

• Inom demonstrationsprojektet ingår även att titta på hur de fysiska åtgärderna 
kan kompletteras med gestaltningsmässiga åtgärder så som belysning, 
trygghetsfrämjande detaljer och kompletterande säkerhetskommunikation.



SYFTE OCH UPPLÄGG

Syftet med den här studien är att:

• studera tryggheten och säkerheten på de tre stationerna Järna, Upplands Väsby 
och Årstaberg idag (och studera resenärers och personals förslag på vad som 
kan förbättras), 

• utvärdera de fysiska åtgärder som Trafikverket genomför på stationerna, under 
förutsättning att åtgärderna implementeras under projektets tidsram (januari 2020 
– mars 2023). Även Södra station, där åtgärder redan implementerats, studeras. 

Planerat upplägg av studien:

• Höst/vinter 2020 föremätning

• Höst/vinter 2021 eftermätning 1

• Höst/vinter 2022 eftermätning 2



JÄRNA STATION
• Ligger mitt i ett villaområde.

• Plattformen, liksom stationsvärden (och
toaletten), finns en trappa upp.

• Uppgången till plattformen stängs med 
grind nattetid.

• Antal påstigande resenärer 1100 per dygn.



JÄRNA, FORTS.
• Två spår söderut.

Många passerande tåg i hög hastighet

• Tre spår norrut (plus två uppställningsspår). 
Många passerande tåg i hög hastighet.

• Inget spärrstaket mellan spåren.

• Ibland passerar tåg även på spåren 
närmast plattformen.



JÄRNA, FORTS.

• Bred plattform med gott om plats.

• Ren station.

• Tak längs ca 2/3 av plattformen.

• Hajtänder i varje ände. Grind norrut.

• Taktila skyddszoner. Ingen färg.
Ingen information om hur man 
beter sig vid dessa.



JÄRNA, FORTS.
• Mycket klotter på insidan av planket, vilket

tyder på att personer vistats i spårområdet.

• Klotter och stenar på de uppställda
vagnarna.



UPPLANDS VÄSBY STATION
• Ligger i utkanten av stadskärnan, med centrum

på ena sidan av stationen/järnvägen.

• Tunnel under järnvägen. Spärrar, stations-
värd och toalett på samma plan som tunneln.

• Plattformar en trappa upp. Hiss finns.

• Antal påstigande resenärer 10 300 per dygn.



UPPLANDS VÄSBY, FORTS.
• Två plattformar. Olika typer av skydds-

zoner mot innerspår och ytterspår. Taktila
men inte mycket färg. Ingen information
kring hur man ska bete sig där.

• Två uppgångar – en i norr och en i söder.



UPPLANDS VÄSBY, FORTS.
• Två spår norrut, två söderut, ett mittenspår, 

samt ett par uppställningsspår.

• Spärrstaket mellan spåren närmast
plattformarna och snabbspåren.



UPPLANDS VÄSBY, FORTS.
• Mycket lång plattform, med tak endast över

en del av den.

• Plattformen avslutas med en träplattform, 
ingen grind som spärrar av.

• Hajtänder och grindar vid ändarna av 
plattformarna.



UPPLANDS VÄSBY, FORTS.
• Den enda stationen av dessa tre som 

informerar på plattformen var toalett finns.

• Information kring resenärsenkät. 
Har varit mycket väl annonserat på alla tre 
stationerna.



ÅRSTABERG STATION
• Ligger i ett relativt tätbebyggt område.

• Busstorg alldeles bredvid.

• Mycket klotter och trasiga cyklar i 
omgivningen.

• Antal påstigande resenärer 14 100 per dygn.



ÅRSTABERG, FORTS.
En plattform. Ett spår norrut förbi stationen (andra norrgående spåret går på separat bro, 
’Älvsjöbågen’), två spår söderut. På spåren närmast plattformen går det vanligen 
pendeltåg som stannar, medan passerande tåg går på ytterspåret. Det finns inget 
spärrstaket mellan de två södergående spåren.



ÅRSTABERG, FORTS.
• Plattformen är ganska smal, för att komma förbi väntkurerna som finns så 

måste man beträda skyddszonerna, i varje fall om man har barnvagn, rullstol 
etc.

• På den del av plattformen där tak inte finns 
kan det vara något halt.

• Klotter på väntkurerna, i övrigt rent på 
stationen.



ÅRSTABERG, FORTS.
• Skyddszonerna är taktila, men är rätt slitna. 

Ingen information finns om hur man ska 
bete sig vid dessa zoner.

Spärrar, stationsvärd och toalett finns på markplan.
Plattformen finns en trappa upp (hiss och rulltrappa
finns).



OBEHÖRIGA SPÅRBETRÄDANDEN, PÅKÖRNINGAR 
OCH FÖRSENINGAR
• Baseras på uttag från Trafikverkets datalager LUPP

• Tidsperiod 1 januari 2019 – 31 december 2020

• Utgått från händelseplats Järna, Upplands Väsby och Årstaberg

• I LUPP registreras alla merförseningar som är minst 3 minuter. Alla merförseningar 
som beror på den aktuella händelsen har tagits med

• Orsakskoder: OMÄ01 används vid personpåkörningar eller vid händelser med 
obehörigt spårbeträdande där det finns känt suicidalt motiv. Övriga obehöriga 
spårbeträdanden klassas som OMÄ02.

• För att särskilja personpåkörningar från övriga obehöriga spårbeträdanden gjordes 
en ny kategorisering (se beskrivning på nästa sida).



KATEGORISERING AV HÄNDELSER
1. OMÄ01 kategoriserades med hjälp 
av fritextbeskrivningar från 
Trafikverkets IT-system för hantering 
av trafikinformation. Vid oklara fall 
användes även information från 
avvikelsehanteringsystemet.

2. Alla OMÄ02 kategoriserades som 
obehörigt spårbeträdande.

3. OMÄ- kategoriserades med hjälp av 
fritextbeskrivningar från Trafikverkets 
IT-system för hantering av 

trafikinformation. Vid oklara fall 
användes även information från 
avvikelsehanteringssystemet.

Ny kategorisering

Kod i LUPP
Person-

påkörning
Obehörigt 

spårbeträdande Annat Total

OMÄ01 2 10 12

OMÄ02 66 66

OMÄ- 4 20 24

Total 2 80 20 102



TIDPUNKT FÖR HÄNDELSERNA



FÖRSENINGAR VID OBEHÖRIGT SPÅRBETRÄDANDE

Händelseplats Genomsnittligt 
antal drabbade 
tåg per 
händelse

Antal 
merförseningsminuter 
per tåg

Total försening

Järna* (n=23) 8 10 31 timmar

Upplands Väsby 
(n=31)

11 11 62 timmar

Årstaberg* (n=24) 16 10 65 timmar

*Exkl. en extremhändelse vardera vid Järna och Årstaberg



FÖRSENING PER HÄNDELSE
Personpåkörning i 
Upplands Väsby:

23 tim, 54 drabbade tåg

Personpåkörning i 
Årstaberg:

280 tim, 342 drabbade 
tåg

23 75



REDOVISNING AV TRYGGHETSDATA
Under år 2020 kom 50 ärenden in till Trygghetscentralen (SL) gällande Järna station. För 
Upplands Väsby var motsvarande siffra 426 ärenden och för Årstaberg 404 ärenden.

• De vanligaste händelserna på Järna station var ”Påverkad på station/hållplats” (22%), 
”Personolycka/Spårbeträdande/Suicidal person” (12%), ”Ungdomsproblem” (10%) och 
”Ordningsstörande person”/”Klotter” (8%)

• De vanligaste händelserna på Upplands Väsby station var ”Påverkad på station/hållplats” 
(20%), ”Ordningsstörande person” (12%), ”Klotter”/”Påverkad i vagn” (10%) och 
”Personolycka/Spårbeträdande/Suicidal person” (7%).

• De vanligaste händelserna på Årstaberg station var ”Påverkad på station/hållplats” 
(24%), ”Påverkad i vagn” (14%), ”Ordningsstörande person” (9%) och ”Sovande i 
vagn”/”Person inlåst på toalett” (4%). ”Personolycka/Spårbeträdande/Suicidal person” 
stod här för 3% och ”Klotter” för 2%.

Datamaterialet har erhållits av Trygghetschefen MTR.



RESENÄRSENKÄT
Studien har annonserats genom:

1. Anslag på stationerna 2020-11-10 – 2020-12-07

2. Annons på Facebook 2020-11-06 – 2020-12-10

3. Annons på Instagram (kopplat till FB)

Deltagare:

• Medelåldern på de svarande var 44 år i Järna, 33 år i Årstaberg och 35 år i 
Upplands Väsby.

Station Kvinna Man Annat Totalt
Järna 55 25 1 81

Upplands Väsby 103 75 9 187

Årstaberg 195 137 8 340

Totalt 353 237 18 608



PERSONALENKÄT OCH INTERVJUER
Webbenkät (länk) har skickats till:

- Lokalvårdare (4 svar)

- Ordningsvakter (19 svar)

- Stationsvärdar (spärrvakter) (9 svar)

5 svaranden från Järna, 13 svarande från Upplands Väsby, 14 svarande från Årstaberg.

Intervjuer har genomförts med stationschefer, entreprenörer och pendeltågförare.



SÄKERHET
I Årstaberg upplevde resenärerna att stationen var mindre säker (med tanke på risken att 
ramla ner på spåret) än vad man gjorde i Järna. I övrigt ingen skillnad mellan stationerna. 

Järna: mv=2,5; Upplands Väsby: mv=2,7; Årstaberg: mv=2,9; 
Femgradig skala: 1 = ”Mycket säker”, 5 = ”Mycket osäker”

De situationer/platser som upplevdes som osäkra av resenärer och personal var bl.a.

• Järna: När stationen är obemannad, kvällar/nätter/helger, i rusningstid då det blir trångt på 
plattformen, när personer med psykisk ohälsa är på stationen, vid snö och halka, ungdomar 
som ”skojbråkar”

Enligt personal har man även haft problem med bilbränder på parkeringen samt fyrverkerier, 
narkotikaförsäljning och rån i tunneln på väg till stationen.



SÄKERHET, FORTS.
De situationer/platser som upplevdes som osäkra av resenärer och personal var bl.a.

• Upplands Väsby: Kvällar och helger, i rusningstrafik, vid mörker, i tunneln under spåren, 
påverkade eller personer med psykisk ohälsa på plattformen, ungdomsgäng som bråkar, 
personer som tappar saker, personer som upptäcker att de är på fel plattform.

Enligt personal har Trafikverket gjort ett jättejobb med att förlänga och laga staketen runt 
spårområdet.

• Årstaberg: När det är mycket folk (smal plattform), vid mörker, helger/kvällar, vintertid samt vid 
regn, när tåg passerar snabbt, området alldeles utanför stationen, bortre änden av plattformen 
(öde), trångt vid in- och utgång.

Personalen tyckte också att stationen är trång vilket skapar trängsel och stress. De påpekade 
också att det finns risk för att problem skulle uppstå om man av någon anledning tvingas 
utrymma stationen.



FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRAD SÄKERHET
För att öka säkerheten på stationerna gavs bl.a. följande förslag av resenärer och personal:

• Järna: Behålla bemanningen (stationsvärdarna), utöka bemanning med ordningsvakter och 
trygghetsvärdar (är sällan där p.g.a. få tågavgångar), se över belysningen (ff.a. på 
plattformsdelen utan tak), kameraövervakning, halkskydd i trapporna på vintern, tydligare 
information om vad man ska göra vid tillbud, bygga in plattformen/stängsel, minska avståndet 
mellan tåg och plattform.

• Upplands Väsby: Bättre belysning och bättre skyltning, fler vakter, personal på plattformen, 
bygga in plattformen/säkerhetsdörrar, halkvarning, utökad kameraövervakning som även täcker 
spårområdet och kopplas direkt till TryggC, bättre vinterunderhåll, ta bort gruset på våren, 
åtgärda lutande plattform, mer, längre och högre staket mellan spåren, norr- och södergående 
tåg från samma plattform, pyramidmattor, fler utrop/varning om att även andra tåg passerar.

• Årstaberg: Bredda plattformen, åtgärda lutning, fler kameror, bättre snö-/isröjning på 
plattformen, se över belysningen, bygga in plattformen/säkerhetsdörrar (eller staket vid in-
/utgång), bättre (vind-)skydd på plattformen, fler rulltrappor, fler vakter/stationsvärdar, minska 
avståndet mellan tåg och plattform, bygga ut vänthallen, bättre skyddszoner.



OBEHÖRIGT SPÅRBETRÄDANDE
• I Årstaberg var det procentuellt fler resenärer som aldrig sett personer gena över 

spåren eller på annat sätt röra sig i spårområdet än på de andra stationerna (72% 
jämfört med 59% och 56%).

• I Järna var det vanligast att man sett personer vid plattformsänden som ligger i 
riktning mot Södertälje syd.

• I Upplands Väsby var det vanligast över mellanspåret/spåret mellan plattformarna.

• I Årstaberg var det vanligast vid plattformsänden som ligger i riktning mot Älvsjö, 
tätt följt av plattformsänden som ligger i riktning mot Stockholms södra.

• Omkring 90% av de svarande resenärerna visste att det är olagligt att befinna sig i 
spårområdet innan de deltog i studien. Det var ingen skillnad mellan resenärer vid 
de tre stationerna.



ANLEDNINGAR TILL OBEHÖRIGT SPÅRBETRÄDANDE
”Att befinna sig nere på spåret/spåren är både livsfarligt och olagligt för resenärer. Varför 
tror du att en del personer ändå rör sig i spårområdet?” Exempel på svar som erhölls:

• Genar, går snabbare

• Psykisk ohälsa

• Självmordsförsök

• Bus/klotter/roligt/risktagande

• Påverkade

• Samlar pant

• Förstår inte att det är farligt

• Plankar

• Grupptryck (ungdomar)

• Urinerar

• Tar upp något man tappat
(vågar kanske inte gå ifrån och be om 
hjälp av rädsla att få saken stulen)

• För att stjäla något (t.ex. koppar)

• För att förstöra (för andra)

• För att snabbt komma till rätt plattform 
(UV)

• Ouppmärksamhet (ramlar ner)



SKYDDSZONER
• Järna: 49% av resenärerna svarade att de undviker zonerna utom när de ska gå på 

eller av ett tåg; 36% svarade att de undviker oftast dessa zoner men ibland kan de 
befinna sig där när de väntar på ett tåg eller behöver passera andra resenärer. 

• Upplands Väsby: 40% av resenärerna svarade att de oftast undviker dessa zoner 
men att de ibland kan befinna sig där när de väntar på ett tåg eller behöver passera 
andra resenärer; 33% svarade att de undviker zonerna utom när de ska gå på/av 
ett tåg.

• Årstaberg: 52% av resenärerna svarade att de oftast undviker dessa zoner men att 
de ibland kan befinna sig där när de väntar på ett tåg eller behöver passera andra 
resenärer; 24% svarade att de undviker zonerna utom när de ska gå på/av ett tåg.



TRYGGHET

• När det gäller hur trygga stationerna upplevdes av resenärerna (med avseende på 
risken för rån och överfall) var det ingen skillnad mellan stationerna på dagtid. 

Järna: mv=2,8; Upplands Väsby: mv=2,8; Årstaberg: mv=2,6;
Femgradig skala: 1 = ”Mycket trygg, 5 = ”Mycket otrygg”

• På kvällar/nätter upplevdes dock Upplands Väsby som mer otrygg än Årstaberg av 
resenärerna.

Järna: mv=3,7; Upplands Väsby: mv=4,0; Årstaberg: mv=3,7;
Femgradig skala: 1 = ”Mycket trygg”, 5 = ”Mycket otrygg”

• När det gäller hur upplysta stationerna upplevdes av resenärerna var det ingen 
skillnad mellan stationerna.

Järna: mv=2,8; Upplands Väsby: mv=3,0; Årstaberg: mv=3,0;
Femgradig skala: 1 = ”Mycket bra”, 5 = ”Mycket dålig”



FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRAD TRYGGHET
För att öka tryggheten på stationerna gavs bl.a. följande förslag av resenärer och 
personal

• Järna: Mer bemanning, fler väktare (ff.a. i tunneln), biljettkontrollanter, bättre 
belysning, kameraövervakning som även täcker tunneln – kopplad direkt till TryggC, 
kiosk, spärrar för att hindra obehöriga.

• Upplands Väsby: Larmtelefon, bättre belysning, fler kameror, fler väktare/poliser, 
bänkar vid spärren/stationsvärden, bättre samarbete med kommunen gällande 
omgivningarna runt stationen.

• Årstaberg: Mer personal, ordningsvakter, biljettkontrollanter, kameror där personal i 
realtid kan se vad som händer, bättre belysning, butiker/kiosk, stationsvärd på 
samma plan som plattformen, bredda plattformen, fler bänkar, ta bort klotter, inte ha 
olika in- och utgångar, hindra att katter tar sig upp på spåret



RESENÄRERNAS UPPLEVELSE AV INFORMATION

Femgradig skala: 1 = ”Mycket bra”, 5 = ”Mycket dålig”

Järna Upplands Väsby Årstaberg

Var toalett finns 2,5 3,8 4,3

Vilket tel.nr man kan ringa 
för att anmäla brister/fel

3,3 3,8 3,9

Vart vända sig om man ser 
obehöriga i spårområdet

3,1 3,7 3,8

Hitta till rätt spår* 1,5 2,6 1,9

Hur man byter plattform 
(endast UV)

2,6

* I Upplands Väsby saknar personal den text (mot Arlanda/Sthlm) som försvann i samband
med att skyltarna byttes ut för 0.5-1 år sedan. Avsaknaden av text leder till merarbete för
stationsvärdarna. Saknar även hänvisningsskyltar innan man kommit ner för rulltrappan.



AVSAKNAD AV INFORMATION
Information som resenärerna saknade på stationerna, inklusive vad personalen kan 
tänka sig att resenärerna saknar

• Järna: Avgångstider/tidtabeller, bussinformation, vart man vänder sig när stationen 
är obemannad, större/mer synligt larmnummer, kontaktinformation, karta över 
tätorten, information vid förseningar och stopp. Information om tågbyten.

• Upplands Väsby: Bättre skyltning tågbyte, bättre förseningsinformation, 
realtidsinformation, bättre bussinformation (inkl. hänvisning till avgångsplats), 
trygghetsnummer och annan kontaktinformation, vilket håll tågen går åt, rökförbud, 
tydligare information om var toaletten finns.

• Årstaberg: Rökförbudinformation, skyltar på engelska och svenska om vart tågen 
ska, kontaktuppgifter t.ex. om det händer något eller vad man gör om man tappat 
något på spåret, busstidtabeller (även tvärbanan), försenings- och annan 
störningsinformation, skyltning med faran om att vistas på spåren, var toaletten 
finns, realtidsinformation, karta över närområdet.



ENTREPRENÖRERNAS ÅSIKTER
Den entreprenör som främst jobbade på plattformarna skulle gärna se att det fanns 
plattformsavskiljande väggar (PFA-väggar).

Ingen av entreprenörerna såg några direkta nackdelar med pyramidmattor, hajtänder, grindar, 
spärrstaket, staket runt spårområdena eller larmade kameror. En av entreprenörerna menade 
dock att hajtänder och pyramidmattor är ineffektiva och (om något) bara ökar risken att 
snubbla.

• Det är bra med alternativa utgångar för personal (jf.m. Älvsjö) för att slippa gå på 
pyramidmattor, ta sig runt hajtänder etc. Även grindar i slutet av plattformen är ett bra 
alternativ för att slippa ta sig runt hajtänder och gå på pyramidmattorna. Samtidigt går det 
snabbare att ta sig runt hajtänder än att låsa upp en grind så det är inte alltid befintliga 
grindar användas. 

• Det är viktigt med dörrar med jämna mellanrum i samtliga högre staket för att undvika alltför 
långa omvägar. Även viktigt att regelbundet röja sly för att säkerställa god siktsträcka.

• Det är viktigt med bra rutiner i samband med larmade kameror så att närvaroanmälan
inte missas med följd att spåren stängs av i onödan.



PENDELTÅGFÖRARNAS ÅSIKTER
Bägge pendeltågförarna passerar regelbundet samtliga tre stationer och har vid upprepade 
tillfällen försenast p.g.a. obehörig i spåren.

Järna: Framför allt unga män ses gena mot ett bostadsområde nordväst om stationen 
(framför allt om grinden i staketet är öppen). I anslutning till bron söder om stationen sitter 
ofta ungdomar och tittar, röker och kastar sten på tågen.
Upplands Väsby: Framför allt unga män ses gena mellan plattformarna (eskalerade då 
norrgående tåg, efter en urspårning, inte stannade mellan Sollentuna och Upplands Väsby.
Årstaberg: Framför allt unga män ses i spårområdet – oklart vart de är på väg.

• Det är viktigt med bra belysning på plattformarna för att motverka att människor
(ex. med psykisk ohälsa) kan gömma sig i mörkret i närheten av spåren.

• Det är viktigt att täppa till alla hål i staketen och att uppgradera låsen till grindarna så att 
inte samma nycklar går till alla lås (risk ifall en nyckel kommer på villovägar).

• Larmade kameror kanske kan avskräcka en del ungdomar att beträda spåren.

• Spärrstaketen mellan spåren borde vara högre.



VIDEOANALYS SÖDRA STATION
• Sommaren 2020 monterade 

Trafikverket längsgående 
staket med hajtänder och 
pyramidmattor i 
plattformsändarna vid 
plattform 1 och 2 på 
Stockholms södra. 



VIDEOANALYS SÖDRA STATION

• Det har skett en genomsnittlig 
minskning av obehöriga 
spårbeträdanden från 3,25 till 
0,5 per månad.

• Om man begränsar 
föreperioden till mars-juni 2020, 
dvs. då det finns en 
pandemipåverkan är 
skillnaderna större. Då är 
minskningen från 4,25 till 0,5 
obehöriga spårbeträdanden per 
månad. 

• Minskningen är i båda fallen 
statistiskt signifikanta. 

Med obehöriga spårbeträdanden avses personer utan varselkläder som 
gått från plattform 1 eller 2 och som är detekterade med larmande 
kameror. 

Det statistiska testet ”Wilcoxon signed rank” har använts för att beräkna 
om skillnaderna i före- och efterperioden är signifikanta/statistiskt 
säkerställda.



VIDEOANALYS SÖDRA STATION
• Antal 

förseningsminuter 
i efterperioden 
jämfört med 
motsvarande 
månader 
föregående år. 

• Utöver en effekt 
av staketen finns 
även en 
”pandemieffekt”.

Orsakskod OMÄ01 + OMÄ02 vid händelseplats Stockholms södra. Data från LUPP



BEGRÄNSNINGAR I STUDIEN
• När det gäller data från LUPP så vet vi inte om personerna befunnit sig på spåret 

alldeles vid stationen, eller på linjen en liten bit ifrån själva stationen.

• Vi vet heller inte om personerna klivit ner på spåret just på stationen, eller om de tagit 
sig ut på spåret en bit ifrån själva stationen.

• Ovanstående får man ha med sig när man utvärderar åtgärder på själva stationerna.

• Planen var från början att intervjua (eller kombinera en kort intervju med att lämna ut 
en länk till enkät) resenärer på de aktuella stationerna. Pga. pandemisituationen var 
dock detta inte möjligt och vi valde då att enbart genomföra en enkätstudie där vi 
rekryterade deltagare på annat sätt. Detta, i kombination med att personer rest 
mindre under pandemin, kan ha gjort att vi fått färre och till viss del kanske även 
annorlunda svar än vad vi fått om vi pratat med resenärer direkt på de aktuella 
stationerna.



SLUTSATSER

• Järna, Upplands Väsby och Årstaberg har i en tidigare studie tagits fram som 
”belastade” stationer. En del gemensamma problem finns, men även en del 
specifika eftersom stationerna ser olika ut och ligger i olika typer av områden.

• Påverkade personer var vanligt på alla stationerna. 

• Ordningsstörande personer var ungefär lika vanligt på stationerna. 

• Klotter var mer vanligt i Järna och Upplands Väsby. 

• Ungdomsproblem var vanligare i Järna. 

• Järna hade också (procentuellt) störst problem med personer på spåret, därefter 
Upplands Väsby och minst problem i Årstaberg. 

Detta enligt inkomna ärenden till Trygghetscentralen.



SLUTSATSER, FORTS.
• De situationer/platser som upplevdes som osäkra eller otrygga av resenärer och 

personal var relativt lika på de tre stationerna: 

• Kvällar/nätter/helger

• Vid rusningstrafik (lätt att bli knuffad ner på spåret)

• Ungdomsgäng

• Vid snö och halka

• När påverkade eller personer med psykisk ohälsa är på plattformen – risk att de tar sig 
ner i spårområdet



SLUTSATSER, FORTS.

• De åtgärder som föreslogs av resenärer och personal för att öka säkerheten och 
tryggheten var på många sätt lika för de tre stationerna (några exempel):

• Öka bemanningen/antalet väktare m.m.

• Förbättra belysningen

• Bygg in plattformarna

• Förbättra halkbekämpningen

• Utökad kameraövervakning som även täcker spårområdet och direktkopplas till TryggC

• Minska avstånd mellan tåg och plattform

• I Årstaberg och Upplands Väsby ville man även åtgärda lutning på plattformarna, i 
Årstaberg bredda plattformen och i Järna behålla bemanningen.



SLUTSATSER, FORTS.
Gällande obehöriga spårbeträdanden, påkörningar och förseningar:

• Mycket få personpåkörningar, 2 st. under 2019 och 2020

• Något fler obehöriga spårbeträdanden vid Upplands Väsby än vid Järna och 
Årstaberg

• Det är främst antal drabbade tåg per händelse som skiljer sig mellan platserna, inte 
antal förseningsminuter per tåg

• De längsgående staket med hajtänder och pyramidmattor i plattformsändarna som 
satts upp på Södra station verkar ha haft effekt på obehörigt spårbeträdande

• Liknande lösning efterfrågas av resenärerna på t.ex. Årstaberg för att minska risken 
att knuffas ner på spåret i rusningstrafik



Tack för uppmärksamheten!

Resultaten kommer finnas tillgängliga på:

www.vti.se/stationer
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