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Abstract 

This report presents a field study of how the platforms are seen during the dark 
hours by people with and without visual impairment cataract. The field study was 
carried out with both qualitative and quantitative data as a basis.  
 
The qualitative data was collected through a visual assessment of the platforms in 
four out of five station classes that Swedish Transport Administration has. The 
observations were made with and without simulated visual impairment to provide 
a comprehensive picture about the orientation and visual comfort for all travelers. 
Photometric data were collected with an illuminance meter to see how the 
platform met the requirements for its associated lighting class and whether there 
was any connection between the illuminance on the surface, and the experience of 
the environment visually.  
 
The questions answered in this report, if five lighting classes are necessary and 
how the platforms are experienced by travelers with and without visual 
impairment. Earlier research on the guidance route and contrasts confirmed the 
results of the study in which observations of platforms shows that orientation in 
environments without contrasts between surface colors will be difficult to get 
around in for people with visual impairment. There is little difference in visual 
comfort and orientation of the various station classes. The results show that the 
most important thing for a person with cataract is a uniform illumination and clear 
guidance route. Without loss of vision it seems that the quality of light and how 
well maintained the facility is perceived to be affecting the sense of security more 
than surface colors and light contrasts. 
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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar en fältstudie av hur tågplattformar på tågstationer 
uppfattas under dygnets mörka timmar av personer med och utan 
synnedsättningen grå starr. Fältstudien har genomförts med både kvalitativa och 
kvantitativa data som grund.  

Kvalitativ data samlades in genom en visuell bedömning av tågplattformar inom 
fyra av fem stationsklasser som Trafikverket har. Observationerna gjordes med 
och utan simulerad synnedsättning för att ge en helhetsbild kring orientering och 
synkomforten för alla resenärer. Fotometrisk data samlades in med luxmeter för 
att se hur tågplattformen uppfyllde kraven för sin tillhörande belysningsklass och 
om det fanns något samband mellan belysningsstyrkan på markytan och 
upplevelsen av miljön visuellt.  

Frågeställningarna som besvaras i rapporten är om det behövs fem 
belysningsklasser samt hur tågplattformar upplevs av resenärer med och utan 
synnedsättning kvällstid. Tidigare forskning kring ledstråk och kontraster bekräftas 
i studiens resultat där observation av tågplattformar som synnedsatt visar att 
orientering i miljöer utan kontraster mellan ytfärger blir svåra att ta sig fram i. Det 
är liten skillnad i visuell komfort och orienterbarhet mellan de olika 
stationsklasserna. Resultaten visar att det viktigaste för en synnedsatt person är en 
jämn belysning och tydliga ledstråk. Utan synnedsättning verkar ljuskvaliteten och 
hur väl underhållen anläggningen upplevs vara påverka trygghetskänslan mer än 
ytfärger och ljushetskontraster.  

 

 

Nyckelord 

Ljusdesign, Trafikverket, Synnedsättning, Synsvag, Orientbarhet, Stationsområde, 
Tågplattform, PERCIFAL, Ljushetskontrast, Ljushet 
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Begreppsförklaring 

 
Luminans: En storhet, mätt i enheten candela per kvadratmeter. Begreppet avser 

ljus som strålar från en yta. 
 

Belysningsstyrka: En fotometrisk storhet som mäter hur mycket ljus som belyser  
en yta.  
 
Medelbelysningsstyrka: Värdet av flera mätpunkter vars uppmätta 
belysningsstyrka på en yta divideras till sitt antal.   
 

Jämnhet: Ljushetskontraster mellan minsta uppmätta belysningsstyrka (Emin) och 
medelbelysningsstyrka (Emed) på ett område. 
 

Taktila plattor: Plattor, oftast integrerade i slät markyta, med olika upphöjningar. 
 

Ledstråk: Ett ledstråk är en sammanhängande följd av naturliga och konstgjorda 
ledytor med en början och ett slut. 
 

Tågplattform: Område där resenärer väntar på att stiga på eller av tåg. 
 

Periferi: Ett direkt gränsande synfält utanför detaljseendet. 
 

Simulerad synnedsättning: Synskadeglasögon, även kallat fingerad optik, som 
simulerar ögonsjukdomen starr med hjälp av ett grumligt filter och det förvårar 
orienteringsförmågan. 
 

Armaturer: En belysningsanordning som skyddar ljuskällan och hjälper till att 
sprida ljuset.  
 

Fotometri: Vetenskapen om mätning av ljus i termer av hur det mänskliga ögat 
upplever ljusstyrkan. 
 

Kvalitativ datainsamling: Datainsamling i form av exempelvis intervjuer och 
enkäter med öppna svar och beslutsdokument som tolkas textkritiskt. 
 

Kvantitativ datainsamling: Datainsamling i form av mängd eller storhet och är 
ofta mätbar. 
 

Färgåtergivning: Hur korrekt en ljuskälla återger ytfärger. Anges i enheten Ra-
index. 
 

Spektralfördelning: Elektromagnetisk energistrålning som sker i ett spektrum 
indelat i våglängder. Våglängderna anges i nanometer (nm). 
 

Lysande glober: Runda glasklotformade armaturer, oftast med opalt glas som 
sprider ett diffust allmänljus. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkritik
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1 Inledning 

Denna fältstudie är utarbetad på uppdrag av Trafikverket. Rapporten har 
genomförts som en del av kandidatpåbyggnadsprogrammet byggnadsteknik med 
inriktning Ljusdesign.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Europakommissionens förordning om tekniska specifikationer för 
driftskompatibilitet (TSD) skall följas av samtliga medlemsländer i EU. Detta för 
att exempelvis tåg ska fungera felfritt inom hela Europa och tillgängligheten av 
stationsområdet ska vara anpassad för synnedsatta oavsett var stationen är belägen 
i EU. TSD:n fungerar inte retroaktivt utan gäller vid nyprojektering av belysning 
av tågplattformar, hänsyn ska då tas till de rekommendationer som finns kring 
kontraster på material och belysningskvalitét. Visst utrymme för tolkningar finns 
inom riktlinjerna och kan därför anpassas efter enskilda länders individuella 
behov.  
 
TSD:n refererar till standard SS-EN 12464-2:2014 belysning av arbetsplatser utomhus 
som underlag för lägsta belysningstekniska krav och riktlinjer på stationsområden. 
Sveriges myndighet Trafikverket har under den senaste revideringen av TSD:n 
ställt sig tveksamma till hur man ska uppfylla kraven, då utrymmet för tolkningar 
är brett eftersom tågplattformarna skiljer sig åt i storlek även om de tillhör samma 
klass. Det kan skilja flera hundra meter i längd på två tågplattformar som tillhör 
samma klass. Det finns många faktorer som behöver ses över och för detta krävs 
noga projekterade tågplattformar där alla, utan några omständigheter, ska uppfylla 
alla krav och vara enhetliga.  
 
TSD:n har belysningstekniska krav på styrka, bländning och färgåtergivning på 
tågplattformar och stationsområden, utan hänsyn till närområdets kringliggande 
fasta belysning, ytfärger och material. Det är problematiskt att följa en standard 
utan att ta hänsyn till den befintliga miljön sett ur belysningssynpunkt. 
Anledningen till detta är ögats svårigheter att snabbt adaptera till olika ljusnivåer. 
Exempelvis kan 150 lux i uppmätt medelbelysningsstyrka på en tågplattform, där 
direkt angränsande miljö är oupplyst, upplevas överdrivet luminant och ge upphov 
till oönskad bländning. Medan samma belysningsstyrka inte upplevs hög i en miljö 
med butiker, gatlyktor och reklamskyltar i närområdet. 

1.1.1 Trafikverket 

Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Deras vision är att alla ska 
komma fram smidigt, grönt och tryggt. Deras verksamhetsidé är att tillsammans 
med andra aktörer utveckla och förvalta smart infrastruktur för att underlätta livet 
i Sverige. 
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Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar (TDOK 2010:51). 
Trafikverkets värderingar är att de vill förbli pålitliga, engagerade och modiga. 
Utifrån visionen, verksamhetsidén och värderingarna ska Trafikverket vara en 
kundorienterad och effektiv organisation. De ska ansvara för transportsystemets 
utveckling i nära samspel med samhället. Genom att bemöta kunder och 
intressenter på ett professionellt sätt och skapa största möjliga värde för näringsliv 
når de framgång (TDOK 2010:51). 

1.1.1.1 Urval av stationer  

Efter konsultation med uppdragsgivare kunde sedan urvalet av stationer göras. 
Magnus Ledenfors, teknisk specialist på Trafikverket, rekommenderade stationer 
som skiljer sig åt belysningstekniskt fast att det tillhör samma stationsklass. Detta 
för att en god och rättvis bedömning av belysningen och det kringliggande 
området skulle kunna utföras på tågplattformar med olika förutsättningar men 
med samma klasstillhörighet. En del av de iakttagelser som gjordes var att 
observera om tågplattformen låg avskilt eller centralt och sedan göra en 
bedömning kring hur upplevelsen på tågplattformen skiljde sig åt på dessa 
perronger. En god och rättvis bedömning av belysningen kan göras när alla 
faktorer som kan spela in på belysningen tas i beaktande.  

1.1.1.2 Stationens basfunktioner och klassindelning 

De stationer runt om i Sverige som Trafikverket ansvarar över är grupperade 
utifrån olika klassificeringar. Stationerna är indelade i klass 1-5 där klass 1 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) är tungt trafikerade stationer och klass 5 
består av mindre frekvent besökta stationer. Bedömning utgår även från ortstorlek 
och hur många invånare det bor i staden eller området. Enligt Trafikverket ska 
denna klassindelning betraktas som vägledande grupperingar snarare än hårt 
styrande. Trafikverket ansvarar för tågplattformar och tågplattformsförbindelser 
på stationsområdet. Riktlinjerna omfattar endast stationer för persontrafik med tåg 
(TDOK 2013:0685).  
 
Klasserna utformas med utgångspunkt att stationsanläggningen ska uppfylla en 
viss funktionsnivå ur ett helhetsperspektiv. Klassindelningen underlättar beslut om 
funktionella krav och standard- och servicenivåer. Klassindelningen ska minimera 
riskerna för att en viss station antingen får för hög funktionell standard eller för 
låg funktionell standard och förhindra att oekonomiska åtgärder genomförs. 
Enligt trafikverkets riktlinje (TDOK 2013:0685) kan enskilda stationer delas in i 
en annan klass än vad indelningsgrunden förespråkar. Det gäller bland annat om 
stationer inte används frekvent utan har en hög säsongsvariation eller om en 
station ligger nära en huvudstation inom samma ort kan den stationen ges en lägre 
klasstillhörighet.  
 

Stationsklass 5 kallas i Trafikverkets standard för “Småstation” och avser 
tågplattformar på stationsområden utan tak och med ett mycket lågt antal 
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resenärer. Ofta i tätort med färre än 5000 invånare. Kraven upprätthåller 
miniminivå för att kunna resa med tåg. 

Stationsklass 4 kallas i Trafikverkets standard för “Liten station” och avser 
tågplattformar på stationsområden på små orter eller med mindre 
resandeströmmande på 250 - 1000 personer per dag.  

Stationsklass 3 kallas i Trafikverkets standard för “Mellan station” och avser 
tågplattformar på stationsområden på mellanstora orter eller med 
resandeströmmande på 1000 - 3000 personer per dag.  

Stationsklass 2 kallas i Trafikverkets standard för “Större station” och avser 
tågplattformar på stationsområden med centrala lägen i större orter med minst 
50 000 invånare, stationer med resandeströmmar på över 3000 personer om 
dagen, eller med stationer med betydelsefull funktion som bytespunkt.  

Belysningstekniska krav för de olika stationsklasserna redovisas i Trafikverkets 
bilaga för krav för belysning i järnvägsmiljö TDOK 2015:0065. Tabell 1 visar 
bilagan vars värden i stort sätt är identiska med den europeiska standarden 
SS-EN 12464-2:2014. De krav som finns i tabell 1 är: 

𝐸m, minsta medelbelysningsstyrkans driftvärde (maintained minimum average illuminance) 

Uo, jämnhet (minimum illuminance uniformity on the reference surface) 

RGL, maximalt bländtal (glare rating limit) 

Ra, färgåtergivningsindex (general colour rendering index) 

Beräkningsytan bestäms enligt SS-EN 12464-2:2014 standarden, kapitel 4.3.4 
“Illuminance grid”. Beräkningsytan delas in i ett rutnät och mäts i de punkter som 
fås med antal och avstånd, som varierar beroende på tågplattformens längd och 
bredd (se tabell 1).  

Tabell 1. Tabellen redovisar de belysningstekniska krav som ställs på olika stationer med 
hänsyn till stationklass. 

Ref. 
no. 

Typ av område, 
arbetsuppgift eller 
aktivitet 

𝐸m Uo RGL Ra 

1) 
Specifika krav 

  lx – – –  

5.12.1 Plattformar utan tak, 
mycket lågt antal 
resenärer, t.ex. hållplatser 
– stationsklass 5 

5 0,2 55 20 1. Särskild 
uppmärksamhet på 
plattformskanten 
2. Ud ≥ 1/10 
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5.12.6 Plattformar utan tak med 
lågt antal resenärer, t.ex. 
regionaltrafik – 
stationsklass 4 2) 

10 0,3 50 20 1. Särskild 
uppmärksamhet på 
plattformskanten 
2. Ud ≥ 1/8 

5.12.9 Plattformar utan tak, 
medelhögt antal resenärer 
– stationsklass 3 

20 0,3 45 20 1. Särskild 
uppmärksamhet på 
plattformskanten 
2. Ud ≥ 1/6 

5.12.16 Plattformar utan tak, 
högt antal resenärer t.ex. 
fjärrtågstrafik – 
stationsklass 2 

50 0,4 45 20 1. Särskild 
uppmärksamhet på 
plattformskanten 
2. Ud ≥ 1/5 

5.12.17 Plattformar med tak, få 
resenärer, t.ex. pendel-, 
regional- eller 
fjärrtågstrafik – 
stationsklass 2 

50 0,4 45 40 1. Särskild 
uppmärksamhet på 
plattformskanten 
2. Ud ≥ 1/5 

5.12.19 Plattformar med tak, 
stort antal resenärer t.ex. 
fjärrtågstrafik – 
stationsklass 1 

100 0,5 45 40 1. Särskild 
uppmärksamhet på 
plattformskanten 
2. Ud ≥ 1/3 

       

5.12.15 Trappor och ramper, lågt 
antal resenärer – 
stationsklass 2 

50 0,4 45 40  

5.12.20 Trappor och ramper, 
högt antal resenärer – 
stationsklass 1 

100 0,5 45 40  

 
 
Det långväga och kortväga resandet med kollektivtrafiken på järnväg har ökat. 
Dagens resande genomförs av olika resenärer och kräver flera delresor och byten 
som måste fungera smidigt och sammanhängande. Detta kräver att alla stationer 
har en tillräcklig standard och att kraven som ställs på stationen ökar väsentligt 
(TDOK 2013:0685). 
Det har inte sedan tidigare funnits riktlinjer eller krav på stationernas enhetlighet 
eller funktionella grunduppbyggnad. Utformningen och de olika 
belysningsnivåerna har projekterats från fall till fall. Detta har lett till att många av 
de stationer som Trafikverket idag ansvarar över har osammanhängande 
stationsmiljöer som bidrar till otrygghet för de resande. Genom att konsekvent 
hantera den funktionella grunduppbyggnaden kan järnvägsinfrastrukturen 
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förbättras. Denna riktlinje (TDOK 2013:0685) ska bidra till ökat resande med 
kollektivtrafiken och till de transportpolitiska målen. Bestämmandet av vilka 
basfunktioner som ska finnas på stationer med olika klassificeringar kommer göra 
resandet attraktivare och tryggare. 
Stationer ska erbjuda trygghet och information till de resande. Den huvudsakliga 
uppgiften stationer har är att fungera som stöd i kollektivtrafiken för alla resenärer 
som ska byta tåg, vänta på tåg, ankommer till eller ska avresa från stationen. Allt 
eftersom resandet har ökat förändras även förväntningar, krav och behov på 
stationsfunktionen. Stationernas utformning-och utrustningsnivå ska ge alla 
resenärer möjlighet att resa säkert. Det gäller särskilt för personer med är syn- och 
funktionsnedsättning. Trafikverket har en strategisk utveckling av stationerna och 
vill att de ska bli enhetliga, smidiga, moderna, ha effektivare bytespunkter och följa 
internationell lagstiftning och EU-direktiv (TDOK 2013:0685). 
De flesta resenärer prioriterar “kundvärde” högst och det innebär att själva resan 
och alla funktioner runt denna fungerar. Det anses bidra till en bättre resekvalitet 
(TDOK 2013:0685). 
Trafikverkets högsta prioritering är stationernas rese- och bytesfunktion. Det ska 
vara stabilt och förutsägbart att resa med kollektivtrafiken, stationerna ska erbjuda 
rätt servicenivå samt relevanta tjänster och verksamheter. Trafikverkets mål med 
en välfungerande station är att resenärerna ska kunna: 

 göra byten under resans gång smidigt, enkelt och effektivt 
 hitta på stationen genom tydlig vägledning och skyltning 

 röra sig fritt på tågplattformen och stationsområdet tryggt, säkert och 
komfortabelt 

 genomföra en resa med funktionsnedsättning eller synnedsättning och ska 
vid behov bli erbjuden ledsagning. 

 
Basfunktionerna säkerställer att stationerna och bytespunkterna är välfungerande 
och har de förutsättningar som krävs för varje stationsklass. De faktorer som 
påverkar utformningen av dessa basfunktioner är trafikmängd, resenärsbehov och 
trafikupplägg. Tågplattformar och tågplattformsförbindelser ska vara logiskt 
uppbyggda och ge resenärerna enkla och smidiga stationsanläggningar som de kan 
röra sig tryggt på. 
Säkerheten på stationsområdet och tågplattformarna är viktigt. Det är speciellt 
noga att alla riskområden är tydligt markerade så även de synnedsatta ser var t. ex 
tågplattformskanten är eller var en trappa börjar eller slutar. Belysningen spelar en 
stor roll och kan bidra till att upprätthålla en god säkerhet på tågplattformarna och 
öka trygghetskänslan för resenärerna.   

1.1.1.3 Belysning i järnvägsmiljö 

Det finns flera myndighetsföreskrifter och förordningar som ligger grund för 
utformningen av belysning i järnvägsmiljö (TDOK 2015:0065; TDOK 2015:0066; 
SS-EN 12464-2:2014). Dessa förordningar ska bidra till en tryggare och säkrare 
järnvägsmiljö för resenärer med och utan synnedsättning. 
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1.1.1.4 Krav 

Trafikverkets krav om belysning ges i TDOK 2015:0065 Belysning i järnvägsmiljö. 
Här ges några exempel på bestämmelser i kraven. 
Utanför stationsområdet måste medelbelysningsstyrkan uppfylla 5 lux för att 
underlätta orienteringen för passagerare och bidra till trygghet. 
Armaturer på tågplattformar och stationsområden ska placeras på stolpar eller 
fasta byggnadskonstruktioner. Tågplattformar med spår på båda sidor av 
tågplattformen ska ha belysningsstolparna placerade i mitten för att ge god 
ljusmiljö. Belysningsstolpar som är placerade på sidoplattformar ska placeras i 
bakkant för att ge ett tillräckligt ljus. Alla belysningsstolpar på tågplattformen ska 
ha samma kulör. 

1.1.1.5 Råd 

Trafikverkets råd om belysning ges i TDOK 2015:0066 Belysning i järnvägsmiljö. Här 
ges några exempel på bestämmelser i råden. 
Ändamålet med belysningen på stationsområden är att förbättra den allmänna 
trivseln och tryggheten för passagerarna samt person- och trafiksäkerheten i 
området. Det är tillåtet att sänka belysningsnivån på tågplattformen under den tid 
inga tåg väntas komma eller avgå enligt TSD. 
Nivåskillnader, in- och utgångar, informationstavlor och dyl. bör vara tydligt 
synliggjorda genom en högre ljusnivå eller en kallare färgtemperatur. Armaturerna 
bör vara väl avbländade. 
Avståndet mellan belysningsstolparna på tågplattformar bör inte vara längre än 2,5 
m och kulören på belysningsstolparna bör ha kulörerna NCS 8000-N eller 
RAL7016. Integrerad belysning i ramper eller ledstänger kan användas om det 
anses lämpligt av estetiska skäl. 

1.1.2  Belysningsstandarder 

Belysningsstandarder finns för att säkerställa att belysningen i inom- och 
utomhusmiljöer projekteras på bästa sätt (SS-EN 12464-2:2014). Bra belysning 
innebär hur mycket ljus av armaturer och ljusfördelning som bidrar till goda 
ljusmiljöer. Europastandarden (SS-EN 12464-2:2014) gäller som svensk standard. 
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening. Deras 
medlemmar består av både privat och offentlig sektor samt är en del av det 
europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. 
Standarder är framtagna av nuvarande aktiva personer inom industri, näringsliv 
och samhälle. Denna standard behandlar vikten av bra belysningsplanering för 
ökad trygghet och synkomfort för arbete som utförs under natten 
(SS-EN 12464-2:2014). 
 
Enligt belysningsstandarden (SS-EN 12464-2:2014) har belysningsstyrkan och 
dess ljusfördelning på arbetsområdet samt den omgivande miljön en stor inverkan 
på hur snabbt, säkert och bekvämt en person uppfattar och genomför visuella 
arbetsuppgifter. Alla värden för belysning som uppges i denna standard 
upprätthåller goda belysningsstandarder som kommer bidra till tillräcklig visuell 
komfort, prestanda och säkerhetsbehov. 
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Standarden kräver att tillräcklig och lämplig belysning tillämpas utomhus för att 
möjliggöra för människor att utföra arbetsuppgifter effektivt och korrekt under 
natten. Synligheten och komforten som bör tillämpas är beroende av varaktighet 
och vad det är för typ av arbete som ska utföras. Standarden täcker de flesta 
områden som gäller för belysning på utomhusarbetsplatser och ställer krav på 
kvantitet och kvalitet på belysningen. Den innehåller även rekommendationer som 
bör tillämpas och det är viktigt att standarden följs för att alla belysningskrav ska 
uppfyllas (SS-EN 12464-2:2014). 
 
Det är viktigt att de kvalitativa och kvantitativa behoven på bra belysning 
tillgodoses för att ljusmiljön ska bli bra. Belysningsbehoven beslutas utefter tre 
grundläggande mänskliga behov: 

 Visuell komfort som innebär att ljuset ska bidra till ett välbefinnande och 
bidra till en hög produktivitetsnivå hos arbetarna 

 Visuell prestanda som innebär möjlighet att utföra sina visuella 
arbetsuppgifter, även under svåra omständigheter och under längre 
perioder. 

 Säkerhet på arbetsplatsen. 
 
Det finns många parametrar som bestämmer hur ljusmiljön ska vara men de 
viktigaste att ta hänsyn till enligt standarden är luminansfördelning, reflexer, 
ljusriktningen, färgåtergivning, ljusfärg och flimmer. Parametrar som bländfri 
belysning, höga kontrastmarkeringar på marken, optiska- och taktila ledsystem kan 
förstärka och förbättra tryggheten och säkerheten på stationsområdet. Förutom 
belysning finns andra synergonomiska parametrar som påverkar den visuella 
prestandan såsom storlek, form, läge, färg och reflektionsegenskaper hos detaljer 
och bakgrund i området eller på tågplattformen. 
 
Ögats kapacitet (synskärpa, djupseende och färgseende) hos enskild individ 
påverkar helhetsupplevelsen av en ljusmiljö. Det finns andra faktorer som kan 
förbättra den visuella prestandan utan behov av högre belysningsstyrka, vilket har 
visat sig inte alls alltid är det viktigaste (SS-EN 12464-2:2014). 
Enligt standarden spelar har belysningens riktning en stor roll och kan underlätta 
detaljseendet i en visuell uppgift, öka synlighet och göra uppgiften lättare att 
utföra. Slöjluminanser och oönskade reflexer i blanka material försämrar 
synkomforten och bör undvikas. 
 
En bra färgåtergivning förbättrar den visuella förmågan och ökar känslan av 
komfort och välbefinnande på området. Färgåtergivning beskriver hur korrekt en 
ljuskälla återger färger. Det högsta värdet på färgåtergivning (Ra-index) är 100. 
Färger i miljö och föremål ska återges korrekt, det vill säga inte bli förvanskade av 
ljuskällan. Om det är praktiskt möjligt bör även mänsklig hud återges naturligt 
men det kan förekomma vissa kompromisser på arbetsplatser utomhus 
(SS-EN 12464-2:2014). 
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Rapporten syftar till att klargöra hur nuvarande stationsområden uppfattas visuellt 
av personer med och utan synnedsättning.  

Kraven i Europaförordningen (TSD) om belysning för resande med 
synnedsättning och Trafikverkets krav för komfortabel belysning för samtliga 
resande personer måste samverka.  

Studien ska även utreda om Trafikverkets stationsklasser behöver olika 
belysningsklasser och i så fall hur många och vilken belysningskvalité som är 
önskvärd. Både Europaförordningen (TSD) och Trafikverket refererar till en EN-
standard som grund till belysningsparametrar. Studiens syfte är att ge ett underlag 
för att harmonisera regelverk utifrån det behov som samtliga resande på 
stationsområden har i ett belysningsperspektiv. 

1.2.2 Mål  

Utarbeta ett underlag som kan brukas av Trafikverket och som förespråkar 
tillräckliga och välarbetade belysningsprinciper för respektive klassificering särskilt 
anpassade för personer med synnedsättning.  

1.2.3  Frågeställningar  

Kan belysningsklasser på stationsområden begränsas till färre klassificeringar än 
vad de är idag? 

Hur kan ljusmiljön på tågplattformarna i de olika klasserna upplevas av en person 
med synnedsättning? 

1.3 Avgränsningar 

Stationsområden som undersökts är tågplattformar, och en tågplattform per 
station. Studien granskar tre till fyra tågplattformar per station på fyra av fem av 
de belysningsklasserna Trafikverket har idag.  
 
Synnedsättningen som simuleras med synskadeglasögon under den visuella 
bedömningen är enbart grå starr, som är en vanlig åldersrelaterad ögonsjukdom. 
Under den visuella bedömningen tas det inte hänsyn till om det finns några tåg 
inne på stationen eller inte. Bedömningen görs av författarna som i rapporten 
även nämns som observatörerna. Utomstående deltagare förekommer inte.  
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1.4 Disposition 

Rapporten börjar med en bakgrund och problembeskrivning för att läsaren ska bli 
insatt i ämnet. Efter det beskrivs det teoretiska ramverket och tidigare forskning 
följt av metoddelen där valet av metod och genomförande beskrivs. I resultatdelen 
redovisas all datainsamling från den kvantitativa och kvalitativa undersökningen 
från samtliga klassificeringar. Metoden som valdes för undersökningen analyseras i 
metoddiskussionen där observatörerna kritiskt analyserar de metodval de gjort och 
hur tillförlitliga de var för studien. I resultatdiskussionen analyseras de resultat 
som observatörerna kommit fram till och jämförelser och paralleller görs till det 
teoretiska ramverket där skillnader och olikheter tydligt framställs. Rapporten 
avslutas med en del konkreta slutsatser som enligt observatörerna, var de mest 
utmärkande från studien. Rekommendationer för vidare studier inom ämnet tas 
upp. 
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2 Teoretisk bakgrund  

Det teoretiska ramverket ska ge läsaren en djupare förståelse kring olika lösningar 
kring ledande belysning och tidigare forskning som berör det aktuella ämnet. 

2.1  Ögat och seende 

Den större delen av all information vi tar in kommer via ögat, cirka 80 %. 
Ljusstrålningen träffar först hornhinnan och det är även här ljuset bryts för att 
skapa en bild på näthinnan. Bakom hornhinnan finns kammarvatten. Brytningen 
beror på skillnaden i brytningsindex mellan luften och kammarvattnet (Starby, 
2006; Michael och Bron, 2011; DiLaura et al., 2011). 
 
Strålningen fortsätter vidare genom pupillen. Pupillens storlek regleras av 
regnbågshinnan (iris) som avgör ljusinsläppet. Ljusinsläppet fungerar på ungefär 
samma sätt som bländaren på en kamera men det sker utomatiskt beroende på 
ljushetsnivån. Ögat har en god anpassningsförmåga till olika nivåer, där 
förhållandet mellan den högsta och lägsta ljusnivån är 100 000:1. Pupillens främsta 
egenskaper är att koncentrera strålningen till de optiskt bästa delarna av linsen och 
den minskar vid närseende för att öka skärpedjupet. 
Starby (2006) beskriver i sin bok att linsen i ögat är cirka 9 millimeter och 4 
millimeter tjock. Linsens kvalitet försämras med tiden. Det ger en viss grumlighet 
som sprider ljusstrålningen i ögat annorlunda med tiden och försämrar 
bildskärpan samt kan öka bländningskänsligheten.  
 
I näthinnan finns ljusreceptorer (tappar och stavar) som absorberar ljusstrålning. 
Ljusreceptorerna är förbundna med olika nervtrådar. Centralt i näthinnan finns 
den gula fläcken där synskärpan (detaljseendet) är hög. Näthinnans kanter är det 
området som är känsligast för rörelse och flimmer vilket är en viktig aspekt att 
tänkta på vid belysningsplanering (Starby, 2006; Michael och Bron, 201; DiLaura 
et al., 2011).  
 
Ögat har en förmåga att adaptera till olika ljusnivåer, det sker genom att pupillen 
drar ihop sig, men det sker även en fotokemisk process i näthinnan och dess 
nervsystem (DiLaura et al., 2011). Det tar längre tid för ögat att adaptera sig från 
ljus till mörker än tvärtom. Det kan i värsta fall ta upp till en timme (Starby, 2006). 
Starka omadaptioner som sker ofta kan vara besvärande för ögat. Skillnader i 
belysningsnivå får inte vara för stor i området där snabba förflyttningar sker ofta t 
ex. lagerlokaler, lastbryggor och korridorer (Starby, 2006). 

2.1.1 Ögats åldrande  

Ålderns inverkan har en stor betydelse på synen (Starby, 2006; Michael och Bron, 
2011; DiLaura et al., 2011). Linsen gulnar med åldern vilket skapar ljusförlust i det 
kortvågiga området av spektrumet. Även ljusbehovet ökar med åldern och 
näthinnan kan inte ta in lika mycket ljus som hos en yngre person. Det kan i 
många fall försvåra vardagen för en äldre person men människans sätt att röra sig 
på är inte bara baserat på synen utan påverkas även av erfarenhet och rutin. 
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Områden som är välkända är lättare att orientera sig i medan svårigheter uppstår i 
nya miljöer, främst utomhusmiljöer (Starby, 2006; Michael och Bron, 2011). Grå 
starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig och det i sin tur 
försämrar synen. Det kan ta år innan synen blir sämre men för vissa kan det ta 
bara några månader. Grå starr är en ögonsjukdom som vanligen kommer med 
åldern. Enligt Michael och Bron (2011) är sjukdomen vanligast hos personer över 
65 år. Om yngre personer får grå starr beror det till största sannolikhet på skador 
på ögat eller sjukdomar som t. ex diabetes. Några av de vanligaste symptomen på 
starr är att synen blir sämre och suddigare, det krävs högre ljusnivåer än tidigare 
för att kunna utföra samma arbete, omvärlden ses i smutsgula nyanser och 
bländning uppstår lätt (1177.se; Michael och Bron, 2011; DiLaura et al., 2011). 

2.1.2 Bländning  

Bländning är ett tillstånd som uppstår när ljusnivån blir högre än den ljusnivå som 
ögat kan adaptera till.  Bländning kan i extrema fall leda till försämrad syn i vissa 
tillfällen, t.ex. mötande bilstrålkastare på natten (Thaung, 2012). Bländning 
förekommer mycket i de flesta ljusmiljöer idag och orsakar försämrad 
orienterbarhet för personer som är synnedsatta. Enligt Thaung (2012) kan 
belysning ofta förbättras. Dåliga belysningsplaneringar handlar idag om brist på 
kunskap och felaktiga förordningar. 
 
Slöjluminanser uppstår när spilljus från ljuskällan kommer ut från armaturen och 
sprids i en för hög vinkel och når ögat. Slöjluminanser bildar en mjölkig yta över 
hela området eller i ett rum och försämrar förmågan att se kontraster och utläsa 
text (Thaung, 2012). Slöjluminanser kan lätt förhindras genom väl avbländade 
armaturer. 
 
Spridningsvinkeln på armaturerna är viktig för att förhindra slöjluminanser. 
Lysande armaturklot som sprider ljuset åt alla håll är det som ger mest spillljus 
eftersom ljuskällan är synlig och saknar ljusriktning. Ljuset sprids som ett diffust 
allmänljus runt armaturen. Armaturer som trycker ner ljuset direkt på marken är 
att föredra eftersom ljuskällan i armaturen döljs (Thaung, 2012). 
 
Det finns två typer av bländning (Thaung 2012): 

 Funktionsnedsättande bländning är när ljuset sprider sig genom linser och 
ger förlust av bildkontraster. Denna bländning är tidsoberoende och ökar 
med åldern. 

 Adaptionsbländning uppstår när ljuset förändras i olika situationer och ger 
förlust av intensitetsinformation. Denna bländning är tidsberoende 
(sek/min) och det tar längre tid för ögat att adaptera med åldern. 

 
Det sämsta armaturvalet enligt Thaung (2009) för äldre personer och personer 
med synnedsättning är markstrålkastare. De bidrar inte till att förbättra 
orienterbarheten på området och ger i de flesta fall upphov till bländning och 
slöjluminanser. Ljuset skickas rakt upp i atmosfären istället för att belysa marken, 
vilket är det viktigaste. 
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Internationella belysningskommissionen (CIE 112-1994) beskriver i sin rapport ett 
praktiskt utvärderingssystem kring bländning för utomhussport- och 
områdesbelysning. Systemet kan användas för att kontrollera bländning i befintliga 
installationer och förutsäga i vilken grad bländning kan förekomma i nya 
anläggningar. Bländning kan orsakas av höga spridningsvinklar, felplacerade 
armaturer, felberäknat antal armaturer, felaktiga monteringshöjder och en för hög 
ljusstyrka på området (CIE 112-1994). 
 
Olika typer av bländning enligt i CIE 112-1994 är: 
 

 Obehagsbländning. Orsakar obehag utan att nödvändigtvis försämra den 
visuella förmågan att utläsa föremål och detaljer. 

 Funktionsnedsättande bländning. Försämrar den visuella förmågan att 
utläsa objekt utan att nödvändigtvis orsakar obehag. 

 
Dessa två former av bländning är helt olika fenomen. Funktionsnedsättande 
bländning beror huvudsakligen på den mängd ljus som faller på ögat och är 
relativt opåverkad av luminansen hos ljuskällan medan obehagsbländning är direkt 
påverkad av ljuskällans luminans (CIE 112-1994). 
 
Funktionshindrande bländning, som ökar med åldern, orsakas av ljusspridning i 
ögat och är ett problem för majoriteten av vår befolkning, främst äldre. Thaung 
(2012) menar att ljusets kvalitet är viktigare än mängden ljus. För att undvika att 
bländning uppstår bör bättre regler och riktlinjer inom belysning 
utformas.  Ljusdesigners ska vara med i byggprocessen i ett tidigare skede och en 
kvalitetssäkring av belysningen bör utföras av en ljusdesigner efter att 
projekteringen är färdig. Följs dessa punkter kommer belysningen bli bättre för 
många äldre och synnedsatta som drabbas av slöjluminanser (Thaung 2012). 

2.2  Leva med synskada i dagens samhälle 

För en synskadad person är det inte alltid lätt att ta sig fram på allmänna platser 
och öppna ytor i utomhusmiljö. Tidigare forskning visar att de flesta ledstråk som 
finns idag inte är tillräckligt bra utformade för att underlätta vardagen för en 
synnedsatt person (Boverket 2005). Olika synskador kräver olika utformningar av 
ledstråk och det skapar en komplexitet i utformningsprocessen (Westergården 
2012). 
 
I Trafikverkets rapport Utformning av den fysiska miljön på stationer för personer 
med funktionsnedsättning med publikationsnummer 2015:237 (december 2015) 
finns både fakta och handledning vid stationsplanering, både för nya anläggningar 
och vid modernisering av befintliga stationsanläggningar för att tillgängliggöra 
dessa offentliga platser för personer med funktionsnedsättning. 

http://online4.ineko.se/online/download.aspx?id=50417


 

22 

 

2.2.1 Nivåskillnader och hinder på allmänna ytor  

Boverket (2005) vill avlägsna alla hinder och nivåskillnader som finns på de flesta 
allmänna ytor. Deras vision är att samhället ska vara tillgängligt för alla. De har 
utformat en Idébok som bör användas av fastighetsägare, ägare av allmänna 
platser, projektörer och utförare som ska delta i arbetet med att bygga bort enkelt 
avhjälpta hinder på allmänna platser. 
 

Fysiska hinder såsom nivåskillnader, ojämn markbeläggning och trottoarkanter ska 
undanröjas för att göra allmänna ytor mer tillgängliga. Det är därför viktigt att det 
finns ledstänger och halkfria markbeläggningar vid trappor och ramper som 
komplement längs med gångstråkens ytterkanter (Boverket 2005). Synskadades 
Riksförbund (2015) är en ideell intresseorganisation för synskadade. De har 
tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och FN-konventionen sammanställt 
en policy med de viktigaste kraven i utomhusmiljöer och kollektivtrafiken som 
borde följas för att underlätta orienteringen och tryggheten för synskadade 
(Synskadades Riksförbund, 2015). De menar att en välplanerad belysningsmiljö 
underlättar orienteringen i olika utomhusmiljöer och gör det lättare att upptäcka 
nivåskillnader. Gångstråk utomhus bör belysas med en jämn allmänbelysning som 
gör dem lätta att uppfatta och följa. 
 

Strategiska punkter som tågplattformar, upphöjda gångpassager och entréer bör 
kontrastmarkeras för att underlätta orienteringen för synsvaga personer. Denna 
kontrastmarkering kan exempelvis anordnas genom att taktila eller släta plattor 
arrangeras i befintlig markbeläggning. Markbeläggningen bör utformas så att den 
inte orsakar snubbelrisk. Fasta hinder i gångytor kan vara pelare, pollare, 
skyltmontrar, fasta bänkar och trappor. Alla hinder över 10 till 35 cm är mycket 
farliga för gravt synskadade och blinda. Om de fasta hindren inte går att flytta bör 
de markeras visuellt och utformas så de kan upptäckas av personer som är 
synnedsatta (Boverket, 2005). 
 

På de flesta tågplattformar finns det informationstavlor, speciella platser och 
föremål som enligt Synskadades Riksförbund bör markeras med hjälp av belysning 
(Synskadades Riksförbund, 2015). Det är viktigt att armaturerna är riktade och 
placerade rätt samt har ett bra bländskydd för att undvika bländning. En annan 
viktig aspekt att tänka på är att se till att skyltar på tågplattformen har en mörk 
bakgrund med ljus text (negativ text) för att underlätta läsbarheten. 

Enligt Boverket (2005) har en tydlig och väl belyst skyltning stor betydelse för 
personer med nedsatt syn. Skyltningen bör vara lättläst, lättbegriplig och ha en 
tydlig ljushetskontrast. Det ska vara lätt för alla att hitta skylten. 

2.2.2 Kontrastskillnader  

För en synskadad person medför det svårigheter att urskilja små 
kontrastskillnader. Det är därför viktigt att se till att måla markeringar på golv i 
stora kontrastskillnader för att underlätta för en synskadad. Principen som 
rekommenderas är inte färgkombinationer utan kombinationen mörk/ljus 
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eftersom synskadade har svårt att se skillnad på färger (Synskadades Riksförbund, 
2015). 
 

För att underlätta orienteringen och förstärka tryggheten på en tågplattform bör 
funktionsdetaljer som ledstänger, handtag eller andra ledstråk tydligt markeras och 
utmärka sig från den bebyggda miljön. Det bör också vara olika material och 
färger på markytan för att förenkla orienterbarheten ytterligare. En annorlunda 
markbeläggning som grus mot asfalt kan vara ett ledstråk för personer med 
synnedsättning (Synskadades Riksförbund, 2015).  Ett ledstråk är en 
sammanhängande följd av naturliga och konstgjorda ledytor med en början och ett 
slut.  Ett ledstråk kan vara naturlig och utgöras av grus längst en vägg, en gräskant 
mot asfalt, ett räcke eller en mur. Ledstråket kan också vara konstgjort och bestå t. 
ex av betongplattor med en, från den omgivande beläggningen, utmärkande 
struktur. En utmärkande struktur kan vara räfflade mönster eller olika 
upphöjningar i plattorna. Enligt Boverket (2005) bör kontrastmarkeringar och 
varningsmarkeringar på marken förtydligas. Kantstenar på trottoarer, stolpar på 
gångbanor, tågplattformskanter och andra detaljer bör kontrastmarkeras tydligt för 
att underlätta för synsvaga att urskilja detaljer och underlätta orienteringen.  
 
Mörka material blir oftast ljusare och ljusare material blir oftast mörkare med 
tiden. Detta på grund av solljus, slitage, luft och smuts. Markbeläggningar mörknar 
när de blir blöta och detta bör tas till hänsyn av projektörer vid beräkning av 
ljushetskontraster. Svarta eller vita kantstenar mot en mellangrå kulör på marken 
uppnår kravet på ljushetskontrast och underlättar orienteringen för 
synsvaga.  Ljusa kantstenar är det vanligaste och låta den omgivande beläggningen 
vara mörk. Den uppnådda ljushetskontrasten som skapas hjälper många synsvaga 
att tryggt och säkert ta sig fram (Boverket 2005).   
 
Enligt Synskadades Riksförbund (2015) ska trappor alltid vara kontrastmarkerade 
på första och sista trappsteget och vara försedda med ledstänger på båda sidor.  
Kontrastmarkeringen på det första trappsteget ska förslagsvis vara taktila plattor. 
Ledstängerna ska stå i konstrast mot omgivande miljö (Synskadades Riksförbund, 
2015). 
 
Kontraster inom belysning syftar på skillnader i luminans eller färg mellan 
förgrund (detaljer) och omedelbar bakgrund. En vit yta framträder tydligare mot 
en mörk bakgrund än mot en ljus. Föremål bör därför ses mot mörka bakgrunder 
för att strukturer ska framträda och för att ögat lättare ska kunna urskilja detaljer 
(Starby 2006). 

2.2.3 Utformning av taktila plattor och ledstråk 

Synskadades Riksförbund rekommenderar att använda räcken, kontrasterande 
ränder eller färger på markbeläggningen eller taktila plattor för att hjälpa 
synskadade att ta sig fram i svåra miljöer som kan finnas på de flesta 
tågplattformar (Synskadades Riksförbund, 2015). De taktila plattorna ska ha en 
upphöjning som är minst en centimeter, den kringliggande markbeläggningen bör 
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vara asfalt. De taktila plattorna kan även fungera som en kontrasterande markering 
och framhävas extra med belysning. Tågplattformskanterna bör markeras med vita 
taktila plattor och andra fallkanter ska vara skyddade av ett räcke men det får inte 
vara för lågt på grund av ökad snubbelrisk (Synskadades Riksförbund, 2015). 

2.3 Forskning inom ledstråk och ljushetskontraster 

Taktila ledstråk har studerats i studien av Westergården (2012). Westergården 
(2012) kom fram till, genom intervjuer och observationer, att utformning av 
ledstråk och taktila plattor är en svår arbetsuppgift eftersom personer med 
synnedsättning är en stor grupp med skilda behov och intressen. Det verkar finns 
en allmän uppfattning om att ledstråken endast är utformade för personer med 
rullande förflyttningshjälpmedel. Detta leder till att personer med nedsatt syn blir 
en lidande grupp.   
 

Rehnberg (2010) visade i sin studie att personer med synnedsättning behöver 
tydliga ljushetskontraster för att kunna orientera sig tryggt och säkert på allmänna 
platser. Syftet med denna studie var att studera hur personer med synnedsättning 
uppfattar en skiljelinje vid olika ljushetskontraster. De ville även undersöka om 
bredden på skiljelinjen har betydelse för om/när personer uppfattar skiljelinjen vid 
samma ljushetskontrast. De testade ljushetskontrasterna 0,20, 0,30 och 0,40. Varje 
ljushetskontrast markerades med en skiljelinje som var 12 cm, 17 cm respektive 30 
cm breda. Gemensamt för alla testpersoner var att de hade påtagligt nedsatt 
synskärpa och var beroende av tydliga ljushetskontraster när de rörde sig på 
allmänna platser och ytor (Rehnberg, 2010).  

Resultaten från studien visar att ljushetskontrasten har en större betydelse än 
bredden på skiljelinjen. Det var även lättare att urskilja skiljelinjen vid 
ljushetskontrasten 0,40 och i viss mån vid 0,30 oavsett bredden på skiljelinjen. En 
ljushetskontrast på 0,20 kunde emellertid inte kompenseras genom att öka 
bredden. Det är lika svårt oavsett bredd vilket innebär att en ökad ljushetskontrast 
alltid är att föredra (Rehnberg, 2010). 
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VISSLA – ett visualiseringsverktyg  

Jörgen Thaung (2012), forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en metod 
för att simulera ljusspridning som hjälper till att visualisera vilka data som går 
förlorade på grund av de begränsningar som kan finnas i ögat. För att kunna 
simulera ljusspridning används digitala bilder med hög dynamik från fotografier 
eller CAD-modeller. CAD-modellerna används för att utvärdera olika planerade 
projekt. Bilderna graderas utifrån verifierade ögonmodeller och sedan görs en 
analys utifrån ögats kontrastkänslighetsfunktion. Ögonmodellerna utgörs av tre 
olika typer av seende (se figur 1). Visualiseringsverktyget används för att förbättra 
och utvärdera befintliga ljusmiljöer. “VISSLA” bidrar till att ge nya kunskaper om 
hur en god ljusmiljö ska utformas och förbättras för personer med synnedsättning. 
VISSLA står för VISualisering av Synbegränsningar orsakade av Ljusspridning och 
Aberrationer (Jörgen Thaung 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Redovisar tre olika ögonmodeller. 
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3 Metod och genomförande 

De metodval observatörerna valt och hur de kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingarna gjorts i fältstudien beskrivs i detta kapitel. 

3.1 Metod 

Fältstudien som genomförts omfattar en visuell och fotometrisk bedömning av tre 
till fyra tågplattformar per klassificering. Bedömningen av tågplattformarna 
gjordes ur brukarperspektiv, med och utan simulerad synnedsättning. Den 
simulerade synnedsättningen simulerades med hjälp av fingerad optik. 
Bedömningen av varje stationsområde utfördes med olika instrument som syftar 
att komplettera varandra och ge en helhetsbild kring den vägledande belysningen 
på tågplattformarna.  
 
Resultaten från den fysikaliska datainsamlingen (kvantitativ datainsamling) 
kompletterade den visuella utvärderingen (kvalitativ datainsamling). Paralleller 
mellan den upplevda ljusmiljön rent visuellt kunde sedan dras mellan den 
uppmätta medelbelysningsstyrkan. De olika datainsamlingarna bidrog till att skapa 
en rättvis bedömning av samtliga tågplattformar observatörerna undersökte.   

3.1.1 Stationer 

I klass 5 valdes Norrahammar-, Kimstad- och Bankeryd station att undersökas. I 
klass 4 valdes Huskvarna-, Mullsjö-, Habo-, och Linghem station. I klass 3 valdes 
Mjölby-, Nyköping- och Katrineholm station och i klass 3 Linköping-, 
Norrköping- och Jönköping station. Samtliga stationer har valts ut eftersom de 
skiljer sig gällande belysningslösning inom sina klassificeringar. Det som vanligtvis 
skilde stationerna åt var deras placering i tätort eller stad men även hur 
nyproducerade de var. Tågplattformens placering i förhållande till vägar och 
bostadsområden var ytterligare en parameter som gjorde att de skilde sig åt. Den 
tydligaste skillnaden var hur ljus eller mörk tågplattformen upplevdes, hur tydligt 
kontraster utmärkte sig, hur kvalitén på ljuset var och känslan av trygghet. Utöver 
nämnda stationer undersöktes även Skänninge station som inte ombesörjs av 
Trafikverket och således inte tillhör någon klassificering. 
 

3.1.1.1 Områden 

Genom rapporten beskrivs tågplattformen som ”mätområdet”. Med ”den yttre 
miljön” menas det direkt angränsande perifera området intill tågplattformen. 

3.1.2 Kvalitativ data 

En kvalitativ datainsamling gjordes för att samla in data kring upplevelsen av 
orienteringen till, från och på tågplattformen med och utan simulerad 
synnedsättning.  
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3.1.2.1 Synskadeglasögon 

Vardagen för en person med synnedsättning kan vara svår. Med hjälp av fingerad 
optik kan personer utan synnedsättning se världen ur en synskadads ögon. 
Fingerad optik är ett par glasögon som simulerar ögonsjukdomen grå starr med 
hjälp av ett grumligt filter och det förvårar orienteringsförmågan 
(irishjälpmedel.se). Synskadades Riksförbund (2015) har gjort undersökningar där 
testpersoner fått bära glasögonen och sedan försöka ta sig fram på egen hand för 
att poängtera hur viktigt det är med bra vägledning för personer med 
synnedsättning, där de idag ser brister på allmänna platser och inomhus runt om i 
landet.  
 

Synskadeglasögonen som användes i denna studie är behandlade för att simulera 
synnedsättningen grå starr. Grå starr är en vanlig åldersrelaterad ögonsjukdom 
som vanligast drabbar personer över 65 år. Grå starr innebär försämrad syn då 
ögats lins fått en grumling som skapar olika besvär gällande seendet. Vanliga 
symtom för personer med grå starr är ökad känslighet för ljushetskontraster och 
därmed även ökad bländningskänslighet. Ett ökat behov av ljus och en suddig syn. 
Synskadeglasögonen användes med halv styrka, det vill säga med det extra filtret 
uppfällt (se figur 2) vid genomförandet. Anledningen till detta var för att det 
simulera ett vanligare stadie av starr. Vid fältstudien varierade observatörerna 
användandet av glasögonen genom att utföra varannan analys av tågplattform med 
synskadeglasögonen på och varannan utan. En observatör utförde aldrig samma 
visuella utvärdering på två tågplattformar i rad. Detta gjordes för att utfallet skulle 
bli trovärdigare och för att minska eventuellt förutfattade meningar kring 
tågplattformen som skulle kunnat innebära att vi analyserade efter hur vi trodde 
att upplevelsen på tågplattformen skulle vara och inte hur den faktiskt var. Denna 
metod följdes genom hela fältstudien.  
 

Glasögonen är bra i det syftet att de ger en verklig simulerad bild av hur det är att 
leva med synnedsättning och vilka svårigheter det kan medföra samt hur samhället 
bör vara uppbyggt för att de lättare ska kunna ta sig fram utan hinder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Fingerad optik med simuleringen grå starr.  
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3.1.2.2 Protokoll för visuell utvärdering 

För att dokumentera den visuella upplevelsen av tågplattformarna valdes 
PERCIFAL som visuellt analytiskt verktyg (se bilaga 1). PERCIFAL är en 
rumsbeskrivning som utgår från åtta ljusbegrepp (Klarén, Fridell Anter, Arnkil och 
Matusiak, 2011). Syftet med analysen är att möjliggöra kommunikation kring 
rumsupplevelser över olika professioner och öka förståelsen vid beskrivningen av 
en miljö eller ett rum sett ur belysningsperspektiv. (Klarén, Fridell Anter, Arnkil 
och Matusiak, 2011).  
 
I denna studie underlättar analysen diskussionen kring färg, ljus och rumslig 
helhetsverkan på tågplattformarna. I protokollet fanns även en skallinje där frågan 
ställs om begreppet upplevs och sedan om det uppfattas i hög grad eller inte alls, 
och möjlighet att kryssa i var på linjen begreppet uppfattas befinna sig i miljön.  
 

Visuella begrepp som användes enligt PERCIFAL: 
 
Ljusnivå beskrivs som hög eller låg och beskriver hur ljust eller mörkt ett rum är. 
Ljusnivån påverkar rummets karaktär och även orienteringsmöjligheten för oss 
människor.  
 
Ljusfördelning beskriver hur förhållandet mellan ljusa och mörka partier fördelar 
sig över rummet. Ett rum kan upplevas allt från monoton vid mycket små 
ljusvariationer till dramatisk vid är kraftiga kontraster mellan ljus och mörker.  
 
Skuggor är de ytor som inte nås av ljuset helt fullständigt: på föremål skapas 
självskuggor, av föremål som ligger mellan en ljuskälla och belysta ytor skapar 
slagskuggor. Skuggor kan förtydliga en ytas karaktär.  
 
Ljusfläckar är små ljusa partier som avvikter från den allmänna ljusnivån i ett 
rum. Det kan vara återspeglat solljus från en blank reflekterande yta eller av 
enstaka artificiella ljuskällor.  
 
Reflexer och blänk är små eller stora ytspeglingar av ljuskällor. Kan skapas på 
alla ytor som inte är helt matta.  
 
Bländning uppstår när ljushetskontrasterna är större än ögat kan adaptera till. 
Kan skapa obehag och vara tillfälligt synnedsättande. Bländning kan komma från 
både solljus och artificiella ljuskällor i ett rum och kan uppstå på starkt belysta 
ytor. Bländning förekommer oftast någonstans i alla rum men i liten skala. 
Bländning analyseras sett till rummets helhetsupplevelse.   
 
Ljusfärg är den färg ljuset upplevs ha i rummet, beskrivs ofta som varm eller kall. 
Morgonljuset från solen är ofta varmt, medan det mitt på dagen upplevs kallare. 
Upplevs enkelt om rummet har ljuskällor med olika ljusfärg. Stämningsskapande 
parameter. 
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Ytfärger färg som uppfattas tillhöra en yta. Ytfärger kan variera beroende på 
ljusfärg och ljusnivå i ett rum (Klarén, Fridell Anter, Arnkil och Matusiak, 2011).  
 

3.1.2.3 Protokoll för fotometrisk datainsamling 

Utöver PERCIFAL fanns det i protokollet även plats för skiss över mätpunkter, 
datum, klockslag, stad, station, klassificering, observatör, med/utan 
synskadeglasögon, taktilaplattor ja/nej, högsta uppmätta belysningsstyrka på 
tågplattform, lägsta uppmätta belysningsstyrka på tågplattform, 
medelbelysningsstyrka på tågplattform och ljushetskontraster (se bilaga 1).  

3.1.3 Kvantitativ data 

När en fältstudie i belysningssyfte ska utföras är det viktigt att all data som samlas 
in under studien registreras för att sedan kunna bearbetas. När fysikaliska 
mätmetoder undersöks är en luxmeter och en luminanskamera viktiga verktyg att 
använda. Datainsamlingen i denna studie gjordes även för att säkerställa att 
tågplattformarna uppfyller den klassificering de tillhör och vidare undersöka om 
det finns något samband mellan en viss belysningsstyrka och den visuella 
upplevelsen av tågplattformen. Alla resenärer, med eller utan synnedsättning, ska 
kunna förlita sig på att belysningen på tågplattformarna är tillräcklig för ändamålet.  

3.1.3.1 Fältmätning av belysningsstyrka 

Vid mätning av belysningsstyrka användes det fotometriska mätverktyget 
luxmeter, “Illuminance grid” och lasermätare. Med en luxmeter beräknas den 
exakta belysningsstyrkan i en punkt, antingen horisontalt eller vertikalt. 
Mätverktyget placeras på önskad yta eller höjd och används främst för fältmätning 
(Starby, 2006). Vid mätning kan antalet decimaler för angivelse av belysningsstyrka 
regleras på luxmetern beroende på hur ljus eller mörk belysningsnivån är i 
området. Vid mörka belysningsnivåer är ett högt decimaltal att föredra för att få 
ett mer specifikt mätresultat. Den manuella regleringen bidrar till mer korrekta 
mätresultat. Lasermätaren användes för att mäta tågplattformens längd och bredd. 
Anledningen var att en lasermätare kan mäta långa sträckor och vissa 
tågplattformar var flera hundra meter långa.  

 
Tågplattformens längd och bredd sammanställdes sedan efter mätning i 
“Illuminance grid”. Det är en matematisk uträkning som görs i ett Exel-dokument 
där ett rutsystem appliceras över ett utvalt område. Rutsystemet redovisar sedan 
de punkter där belysningsstyrkans värden beräknas och verifieras på det utvalda 
området. En gallercell motsvarar en ruta i rutsystemet (CIE 112-1994).  
 
Användandet av “Illuminance grid” säkerställer att förhållandet mellan längd och 
bredd av en gallercell hålls mellan 0,5 och 2. Den maximala rutnätstorleken ska 
vara: 

(1)  p  = 0,2 × 5log 10 d  
 



 

30 

 

d = är den längre dimensionen av området (i meter) om förhållandet mellan den 
längre sidan till den kortare sidan är mindre än 2, annars är d är den kortare 
dimensionen av området.  
 
p = är den maximala gallercellstorleken i meter. 
 
Värdet på p bör vara att p ≤ 10 m. 
 
Formel (1) fastställer att p är proportionell mot log10 d där: 
 
p = 0,2 m för d = 1 m 
 
p = 1 m för d = 10 m 
 
p = 5 m för d = 100 m. 
 

3.1.3.2 Luminansmätning 

Fotografier togs med en luminanskamera för att få en helhetsbild av 
tågplattformen och det angränsande stationsområdet. Bilderna togs med en 
Canons EOS 550D med ett fisheye-objektiv och luminansvärdena är intressanta 
för att de har förmågan att redovisa ett brett spektra mellan ljusa och mörka 
ljuspunkter i bilderna. Minst en vertikal yta och en horisontal yta valdes ut från 
varje tågplattform för att se hur mycket de skiljer sig åt eller hur lika de är i 
luminansvärde. Båda ytorna är lika viktiga för orienteringen på tågplattformen och 
av den anledningen ansågs de viktiga att analysera. Inställningarna på de ljusa 
bilderna var 2 sekunders slutartid, ISO 100, bländartal 4. På de mörkare bilderna 
var inställningarna 2 sekunder slutartid, ISO 100 och bländartalet 8. De digitala 
fotona kalibreras sedan i mjukvaruprogrammet LMK LabSoft (technoteam.de) för att 
få fram de olika luminansvärdena (Jägerbrand och Carlson, 2011).  
 

Fördelen med att använda en luminanskamera är att undersökarna manuellt kan 
ställa in vitbalansen i bilderna så att de nästintill efterliknar ögats egen 
adaptionsuppfattning av olika ljusmiljöer. Genom att ställa i olika slutartider 
begränsas eller ökar ljusintaget genom linsen. En längre slutartid tar in mer ljus 
och ger den digitala bilden en bredare och noggrannare luminansvariation 
(Jägerbrand och Carlson, 2011). 
 

3.1.3.3 Sammanställning av datainsamling 

De kvalitativa och kvantitativa data som samlats in sammanställdes efter att alla 
tågplattformar undersökts. Observatörerna räknade ut medelbelysningsstyrkan 
med hjälp av de uppmätta belysningsstyrkorna från punkterna i ”Illuminance 
grid”. Jämnheten på samtliga tågplattformar kunde sammanställas efter att 
medelbelysningsstyrkan räknats ut.  
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Den visuella utvärderingen, som antecknades i protokollen, sammanställdes inom 
varje klass för sig där de likheter och skillnader som fanns på tågplattformarna gav 
en generell uppfattning av ljusmiljön inom den specifika klassen. Den visuella 
upplevelsen av tågplattformen med simulerad synnedsättning behandlades enskilt 
och den visuella upplevelsen av tågplattformen utan simulerad synnedsättning 
behandlades enskilt. Därefter kunde likheter och olikheter mellan de olika visuella 
upplevelserna utvärderas.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Stationsordning enligt geografiskt läge 

En resplan gjordes där samtliga stationer som undersöktes i fältstudien fanns med. 
Jönköpings station besöktes den 8 mars 2016 för att validera instrumenten och 
protokollet.  Efter konstaterande att protokoll och mätverktyg fungerade enligt 
plan beslutade författarna att fortsätta fältstudien och utgå från stationen belägen 
längst bort från utgångspunkten Jönköping. Fortsatta fältstudier genomfördes 
under tre kvällar och nätter. Katrineholm station, belägen längst bort från 
utgångspunkten Jönköping, blev därför den andra stationen att undersökas. Sedan 
undersöktes stationerna på vägen tillbaka till Jönköping. Katrineholm-, Nyköping-
, Norrköping-, Kimstad- och Linköping station undersöktes under första kvällen 
den 9 april 2016. Andra kvällen startade på Mjölby station och följdes av 
undersökningar på Skänninge-, Norrahammar- och Huskvarna station den 11 april 
2016.  Sista kvällen, den 12 april 2016, undersöktes Bankeryd-, Habo- och Mullsjö 
station. 

3.2.2 Förberedelser på tågstationen 

Vid ankomst till stationen gjorde observatörerna en bedömning av vilket det mest 
logiska gångstråket från exempelvis taxi skulle vara för en synnedsatt att ta sig från 
till tågplattformen. Den närmsta tågplattformen från denna plats valdes att 
undersökas visuellt med hjälp av protokollet och fysikaliskt med hjälp av 
mätverktyg. Vid denna startpunkt, med blickriktning upp mot tågplattformen togs 
även fotografier med en luminanskamera. Kameran var inställd med samma 
fotoinställningar på varje undersökt tågplattform. En mörkare och en ljusare bild 
togs utan att observatörerna flyttade stativet. Fotografierna som togs uppe på 
tågplattformen togs med samma förutsättningar. Blickriktningen uppe på 
tågplattformen var längs med tågplattformen och tågspåret. Två protokoll 
användes vid undersökning av varje tågplattform för att skilja på den visuella 
utvärderingen med simulerad synnedsättning och undersökningen utan simulerad 
synnedsättning.  
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3.2.3 Datainsamling 

Observatören vars tur det var att utföra bedömningen av tågplattformen utan 
synnedsättning fick utföra analysen och föra protokoll självständigt samtidigt som 
observatören vars tur det var att utföra bedömningen av tågplattformen med 
synnedsättning genomförde insamlingen av kvantitativ data i området. Den 
kvantitativa datainsamlingen bestod av fotografering med luminanskamera vid 
gångstråket upp mot tågplattformen och fotografering uppe på tågplattformen 
och mätning av tågplattformens storlek i meter på längd och bredd med hjälp av 
lasermätare. Längden och bredden på tågplattformen sattes in i ett 
kalkyldokument som räknade ut mätpunkterna enligt “Illuminance grid”. Efter 
denna datainsamling kunde mätning av belysningsstyrka ske på utvalda 
mätpunkter med rätt avstånd till varandra längs med hela tågplattformen. 
Luxmetern placerades på marken vid mätningen.  

Alla uppmätta punkter på tågplattformen användes sedan efter undersökningen 
för att räkna ut medelbelysningsstyrkan och jämnheten.  

Den visuella utvärderingen utfördes längst med hela tågplattformen med start vid 
början av gångstråket som leder upp till tågplattformen. Observatörerna rörde sig 
fritt uppe på tågplattformen för att få en helhetsupplevelse av tågplattformen och 
kringliggande område. Det fanns ingen bestämd blickriktning vid den visuella 
utvärderingen. 

3.2.4 Visuell bedömning enligt PERCIFAL 

När observatören utan synnedsättning fört protokoll över sin bedömning av 
tågplattformen och den andra observatören, som skulle ha simulerad 
synnedsättning, var klar med datainsamlingen gjordes bedömningen med 
simulerad synnedsättning under övervakning av den andra observatören. Detta av 
säkerhetsskäl och för att få ner upplevelsen av tågplattformen i ord på protokollet 
direkt och utan att observatören skulle behöva ta av och på sina synskadeglasögon 
mellan varje fråga.
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4 Resultat och analys 

Resultatet redogör var klassificering för sig. Luminansbilderna redovisar 
luminansvärden på utvalda vertikala och horisontala ytor på tågplattformen (Se 
figur 3-30). Resultaten och bilderna syftar till att ge läsaren en tydligare bild av 
stationsområdets utformning samt bidra till en enklare dokumentation av 
vertikalbelysning.  

4.1  

Bankeryd-, Norrahammar- och Kimstad station är stationer i klass 5 som 
undersökts i fältstudien. 

4.1.1 Bankeryd 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 22 lux (5 lux) 
Emax 38 lux 
Emin 2 lux 
U0 0.08 (0.2) 
Antal mätpunkter: 1 st x 21 st 
Plattformstorlek i meter: 4,5 m x 120 m 
 

 
Bankeryd stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.1.2 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad starr som synnedsättning uppfattas Bankeryd stations tågplattform 
svår att orientera sig på.  
Ljusnivån i området är hög. 
Ljusfördelningen är ojämn, ett område på tågplattformen är helt mörkt och att 
gå där känns otryggt då det blir svårt att bedöma avstånd till marken. Den yttre 
miljön är mörk och personer som tar sig från gångstråk mot tågplattformen 
upptäcks först uppe på tågplattformen där ljusnivån är hög. 
Skuggor finns det få av, de är diffusa och tillför inget till helhetsupplevelsen av 
tågplattformen. 
Ljusfläckar finns det inga på tågplattformen eller i den yttre miljön. 
Blänk finns på tågrälsen. 
Bländning förekommer i ljuspunkterna på tågplattformen och den starka 
belysningen av de ljusa markeringarna (säkerhetszonen vid tågplattformskanten) 
och de ljusa taktila plattorna (som finns för att underlätta orienteringen för 
synnedsatta personer) är luminanta. Konturerna på de vita markeringarna och de 
ljusa taktila plattorna som annars är skarpa, blir suddiga mot den mörka asfalten. 
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Det är stora slöjluminanser från belysningen på tågplattformen. 
Ljusfärgen är enhetlig och neutralvit. 
Ytfärgerna är neutrala i vitt, grått och svart.  
Personer du möter syns på ett 3-4 meters avstånd, längre bort är personen suddig 
och svår att upptäcka. 

4.1.3 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning uppfattas Bankeryd station som liten, väl upplyst och med en 
mörk yttre omgivning. Gångvägen till stationsområdet är ljussatt med 
belysningsstolpar och det upplevs tryggt att se ankommande personer på långt 
avstånd. 
Ljusnivån på tågplattformen uppfattas som tillräcklig och något högre än 
vägbelysningen i den yttre miljön. 
Ljusfördelningen är jämn, förutom en del av tågplattformen där en slocknad 
ljuskälla i belysningsstolpen skapar ett mörkt område och avstånd till markytan 
och eventuella föremål i vägen blir otydliga. 
Skuggor finns, både diffusa och skarpa och de förenklar avståndsbedömningen. 
Reflexer och blänk finns i mycket liten skala och kan ses på tågrälsen och på 
väntkurens blanka yta. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Bländning uppfattas från gångstråket och dess belysning och inte från 
tågplattformens belysning. 
Ljusfärgerna är enhetliga och neutralvit. 
Ytfärgerna är naturligt återgivna och neutrala i vitt, grått, svart. Det saknas 
kontrastfärg på väntkurerna. 
Den visuella uppfattningen av människor vid möten, samt föremål, är i sin helhet 
utmärkt.  
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4.1.3.1 Luminansbilder 

Luminansbilderna redovisar de högsta och de lägsta luminansvärdena på de 
utvalda ytorna (se figur 3 och 4). Värdena gå att utläsa till höger i 
luminansfotografiet.  

 
Figur 3. Visar luminansvärden från gångstråket som leder fram till Bankeryd stations 
tågplattform. Där högsta uppmätta värdet var 9 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,009 cd/m2. 

 

 

Figur 4. Visar luminansvärden på Bankeryd stations tågplattform. Där högsta uppmätta 
värdet var 13 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,03 cd/m2. 
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4.1.4 Kimstad 

 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 25 lux (5 lux) 
Emax 72 lux 
Emin 7 lux 
U0 0.28 (0.2) 
Antal mätpunkter: 1 st x 19 st 
Plattformstorlek i meter: 2 m x 75 m 
 

 
Kimstad stations belysning av tågplattform uppfyller både kravet på 
medelbelysningsstyrka och kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.1.5 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning är tågplattformenen enkel att ta sig upp till via 
trappan. Trappans steg saknar färgmarkeringar på ytan men med hjälp av skarpa 
skuggor som skapas av ljuset från belysningen uppe på tågplattformen, som slår 
mot trappstegen, framhävs kanterna på trappstegen tydligt. 
Ljusnivån på hela tågplattformen upplevs mörk. 
Ljusfördelningen är varierad. Väntkurerna saknar belysning och upplevs som 
svarta hål. Människor och objekt i väntkurerna syns vagt och personer upptäcks 
först på cirka en meters avstånd. 
Skuggorna på tågplattformen är diffusa. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre miljön. 
Blänk finns på tågrälsen och glaset till väntkurerna. Blänket varierar beroende på 
position mellan ljuskällan, tågrälsen/väntkuren och din egen position. 
Belysningsstolparna på tågplattformen har öppna armaturer där ljuskällan är fullt 
synlig.  
Bländning uppfattas i vinklar där synriktningen inte är rakt fram eller nedåt.  
Ljusfärgen är neutralvit och återger ytfärger realistiskt.  
Ytfärgerna är vitt, grått, svart, kontrastfärg på t ex väntkurer saknas och dessa är 
därför svåra att hitta till. 
Belysningen underlättar den visuella uppfattningen av föremål så 
upptäcktsavståndet på mötande person är 2-3 meter. 
Den yttre omgivningen har många ljuspunkter från belysningsstolpar, 
reklamskyltar och privata bostäders belysning. Dessa ljuspunkter har olika 
färgtemperaturer och skapar kraftiga slöjluminanser. 
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4.1.6 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning upplevs trappan mot tågplattformen tydlig. Den är ljusare än 
asfalten på tågplattformen och är lätt att upptäcka på avstånd. Det känns 
välkomnande att ta sig upp till tågplattformen. 
Ljusnivån på tågplattformen upplevs hög, det är lätt att orientera sig. 
Ljusfördelningen är jämn, finns lite skillnader då en belysningsstolpe har en 
slocknad ljuskälla och området kring den blir lite mörkare än övriga delar av 
tågplattformen. Väntkurerna saknar belysning och är mörkare än tågplattformen. 
Spårområdet är något mörkare även det. 
Skuggorna är få, men skarpa och ses kring väntkurerna. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattformen eller i den yttre miljön. 
Blänk kan ses på tågrälsen och blänket ändras vid förflyttning på tågplattform och 
vid ändrad synriktning. 
Bländning upplevs från gångvägens armaturer och parkeringens. Bländning 
upplevs inte från tågplattformens egen belysning. 
Ljusfärgen upplevs neutralvit och känns naturlig och fräsch. 
Ytfärgerna är neutrala och i gråskala. 
Säkerhetszonen på tågplattformen är tydlig och upptäcks lätt mot den gråa 
asfalten. Det är lätt att orientera sig, uppfatta föremål, läsa text och ta sig fram 
längs tågplattformen. 

4.1.6.1 Luminansbilder 

Luminansbilderna redovisar de högsta och de lägsta luminansvärdena på de 
utvalda ytorna (se figur 5 och 6). Värdena gå att utläsa till höger i 
luminansfotografiet. 
 

Figur 5. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Kimstad stations tågplattform. 
Där det högsta uppmätta värdet var 2 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,03 cd/m2. 
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Figur 6. Visar luminansvärden på Kimstad stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 6 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,4 cd/m2. 

4.1.7 Norrahammar 

 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 11 lux (5 lux) 
Emax 21 lux 
Emin 1 lux 
U0 0.09 (0.2) 
Antal mätpunkter: 3 st x 15 st 
Plattformstorlek i meter: 5 m x 37 m 
 

 
Norrahammar stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.1.8 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning uppfattas tågplattformen som mörk. 
Ljusfördelningen är jämn på tågplattformen. 
Ljusnivån på tågplattformen är ljus medan spårområdet är mörkare och den yttre 
miljön helt mörk. Att inte se vad som rör sig i det yttre området skapar en otrygg 
känsla. 
Skuggor är få men av skarp karaktär. De tillför viss svårighet att bedöma avstånd 
till marken då det skuggade området upplevs som ett hål. 
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Ljusfläckar upplevs inte finnas på tågplattformen eller i det yttre området. 
Blänk finns i tågrälsen och i stationsfönstren, inget som påverkar miljön positivt 
eller negativt. 
Bländning finns i hög grad från belysningsstolparnas armaturer på 
tågplattformen. De skapar slöjluminanser. 
Ljusfärgen är varm och enhetlig på tågplattformen. 
Ytfärger på tågplattformen återges på ett förvanskat sätt. Allt blir gult. I det stora 
hela är tågplattformen bra, det går lätt att orientera sig och se var kanten på 
tågplattformen är med de vita markeringarna på tågplattformen. Den yttre 
omgivningen, bakom stationshuset, är rörig. Det finns många olika ljuspunkter 
och de har olika ljusfärger. 
Den visuella uppfattningen av föremål underlättas av belysningen. I de skuggiga 
områdena är det svårt att uppfatta föremål och text. 
 

4.1.9 Utan synnedsättning  

Utan synnedsättning upplevs Norrahammar station som otrygg. 
Ljusnivån på tågplattformen är låg men fullt tillräcklig, det går enkelt att orientera 
sig och få en tydlig överblick över tågplattformen. 
Ljusfördelningen är ojämn. Upp-och nedgång från tågplattform är mörk, liksom 
väntkurer, spårområde och den yttre omgivningen bakom stationshuset där själva 
tågplattformen är. 
Skuggorna i området är skarpa, men få. Det finns tydliga skuggor från 
belysningsstolparna, de tillför inget i miljön. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer eller blänk finns inte på tågplattformen eller i tågrälsen. 
Bländning finns, men i liten skala och är inget som stör orienterbarheten av 
området. 
Ljusfärgen är helt gul och miljön känns smutsig i det gulaktiga ljuset. 
Ytfärgerna blir förvanskade av det gula ljuset och skapar en otrygghetskänsla. 
Den visuella uppfattningen av föremål, människor och text är bra. 
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4.1.9.1 Luminansbilder 

Luminansbilderna redovisar de högsta och de lägsta luminansvärdena på de 
utvalda ytorna (se figur 7 och 8). Värdena gå att utläsa till höger i 
luminansfotografiet.  

Figur 7. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Norrahammar stations 
tågplattform. Där det högsta uppmätta värdet var 0,3 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,1 
cd/m2. 

 

Figur 8. Visar luminansvärden på Norrahammar stations tågplattform. Där det högsta 
uppmätta värdet var 4 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,02 cd/m2. 
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4.1.10 Sammanfattning av resultat från klassificering 5 

Inom klass 5 är medelbelysningsstyrkan högre än kravet på samtliga 
tågplattformar. Norrahammar är den station som har lägst medelbelysningsstyrka 
(11 lux). Kimstad hade en väsentligt högre medelbelysningsstyrka (25 lux) och det 
hade även Bankeryd (22 lux). Av de tre undersökta stationerna inom klass 5 var 
det endast Kimstad som uppfyllde kraven på jämnhet. Norrahammar och 
Bankeryd hade en jämnhet långt under kravet.  

 
Det högsta och det lägsta uppmätta luminansvärdet inom klass 5 var på Bankeryd 
stations tågplattform. Det högsta värdet var 13 cd/m2 och det lägsta värdet var 
0,009 cd/m2. Bankeryd och Norrahammar upplevdes ha en högre ljusnivå på 
tågplattformen sett med simulerad starr medan Kimstad upplevdes som mörk. 
Anledningen till att Kimstad upplevdes mörkast jämfört med Norrahammar och 
Bankeryd var på grund av en upplevd belysningsmässigt stökig yttre miljö med 
många ljuspunkter och olika ljusfärger på dessa och där samtliga skapade kraftiga 
slöjluminanser. Utan synnedsättning upplevdes Norrahammar som otrygg och 
anledningen till detta tror författarna är att det gulaktiga ljuset från ljuskällorna 
(högtrycksnatrium) förvanskar ytfärgerna i miljön.  

 

4.2 Klass 4 

Habo-, Huskvarna-, Linghem- och Mullsjö station är stationer i klass 4 som 
undersökts i fältstudien. 

4.2.1 Habo 

 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 32 lux (10 lux) 
Emax 56 lux 
Emin 18 lux 
U0 0.56 (0.3) 
Antal mätpunkter: 1 st x 21 st 
Plattformstorlek i meter: 3 m x 117 m 

 

 
 

Habo stations belysnings på tågplattform uppfyller både kravet på 
medelbelysningsstyrka och kravet på jämnhet för sin klassificering. 
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4.2.2 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning är sikten bra på tågplattformen. Trappen till 
tågplattformen är ljusare än övrig mark och underlättar orienteringen. Hela 
tågplattformen är fullt synlig då ingen slöjluminans uppenbarar sig från de väl 
avbländade armaturerna på tågplattformen. Kontraster är enkla att urskilja och 
tågplattformen känns i sin helhet trygg. 
Ljusnivån är hög på tågplattformen, den yttre miljön är mörk och det syns 
slöjluminanser i alla synriktningar runt omkring. När det är mörkare i den yttre 
miljön i anslutning till tågplattformen skapas en otrygghet då personer som 
anländer till tågplattformen upptäcks först när de är på tågplattformen.  
Ljusfördelningen är jämn på tågplattformen.  
Skuggorna är få och det finns både skarpa och diffusa skuggor. Dessa är få och 
varken stör eller tillför något i miljön.  
Ljusfärgen är enhetlig på tågplattformen. Lite av den varmare ljusfärgen från 
belysningen på spårområdet läcker till tågplattformsområdet. 
Bländning finns, men är inte skapad av tågplattformens belysning utan av den 
yttre miljöns öppna armaturer utan avbländning. 
Ytfärger är enhetliga på tågplattformen. Det saknas kulörta kontrastfärger på t ex 
väntkurer som skulle kunna underlätta orienteringen. Väntkuren är svår att hitta 
till och då den inte är belyst framträder den endast som ett mörker i en annars ljus 
miljö. 
Visuell uppfattning av föremål på belysta delar av tågplattformen är enkel, medan 
det i de mörkare områdena är svårt att uppfatta föremål eller mötande personer. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk var inget som utmärkte sig eller påverkade något vad gäller 
orienteringen eller tryggheten. 
 

4.2.3 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning uppfattas tågplattformen och stationsområdet väl upplyst. 
Ljusnivån är tillräcklig för att kunna känna trygghet och orientera sig. Den yttre 
miljön är också tillräckligt belyst för att upptäcka personer på väg mot stationen. 
Miljön känns lugn och behaglig att vistas i. Väntkurerna saknar belysning vilket 
gör dem oattraktiva att använda. 
Ljusfördelningen är jämn och det finns skillnader mellan tågplattform och 
spårområde.  
Bländning upplevs inte på tågplattformen men den yttre miljöns öppna 
armaturer stör lite. 
Belysningen underlättar mycket gällande visuell uppfattning av föremål, människor 
och text.  
Ytfärgerna är neutrala. Det fanns inga kulörta utmärkande detaljer. Marken var 
mörkgrå med vita plattor.  
Ljusfärgen var varm och enhetlig vid uppgången och i trappan. På spårområdet 
var ljusfärgen kallare och även där enhetlig. Miljön upplevdes tryggare uppe på 
tågplattformen. 
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Skuggor är diffusa både uppe på tågplattformen och i trappen upp till 
tågplattformen. 
Reflexer och blänk fanns på tågrälsen och i ledstängerna i trapporna upp till 
tågplattformen. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
 

 

4.2.3.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar de högsta och de lägsta luminansvärdena på de 
utvalda ytorna (se figur 9 och 10). Värdena går att utläsa till höger i 
luminansfotografiet. 

 

Figur 9. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Habo stations tågplattform. Där 
det högsta uppmätta värdet var 9 cd/m2 och det lägsta värdet var 1 cd/m2. 
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Figur 10. Visar luminansvärden på Norrahammar stations tågplattform. Där det högsta 
uppmätta värdet var 13 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,1 cd/m2. 

4.2.4 Huskvarna 

 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 30 lux (10 lux) 
Emax 84 lux 
Emin 9 lux 
U0 0.29 (0.3) 
Antal mätpunkter: 3 st x 19 st 
Plattformstorlek i meter: 10 m x 91 m 
 

 
Huskvarna stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men uppnår inte kravet på jämnhet för sin klassificering 
(skiljer 0,01 decimaler). 

4.2.5 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning upplevs bländning redan innan entrén till 
tågplattformen.  
Bländning upplevs av dåligt avbländade armaturer och skapar stora 
slöjluminanser som försvårar orienteringen av området. De taktila plattorna 
Ljusnivån på tågplattformen är låg och kontrasten till den mörkare yttre 
omgivningen är liten. Slöjluminanserna gör att hela synfältet täcks av ett mjölkigt 
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filter.  
Skuggor och kontraster är svåra att urskilja. 
Ljusfärgen är enhetlig och det går att urskilja olikheter gällande ytfärger 
(mörkgrått och vita markeringar på marken) vid ett avstånd på 5-10 meter. 
Föremål och mötande personer upptäcks om de står mitt under en 
belysningsstolpe som ger hög ljusnivå på marken. I mindre ljusa områden är det 
svårt att upptäcka föremål och mötande personer som annat än suddiga gestalter 
på kort avstånd (2-3 meter). 
Ytfärger är neutrala. De taktila plattorna skiljer sig i ytfärg till övrig 
markbeläggning på tågplattformen och skapar ett ledstråk och en zon att hålla sig 
inom.  
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk går att urskilja i tågrälset. Det är inget som påverkar 
upplevelsen på tågplattformen. 
Ljusfördelningen är ojämn då den yttre miljön är mycket mörk jämfört med 
belysningen på tågplattformen. Bergsväggen bortanför spåren skapar ett 
dramatiskt mörker. 
 

4.2.6 Utan synnedsättning 

Ljusnivån upplevs som mörkt från gata och gångväg mot tågplattform. 
Ljusfördelningen är ojämn. Tågplattformen är ljus och den yttre miljön helt eller 
delvis mörk. Bron som går från berget och leder till en trapp ner mot 
tågplattformen saknar belysning och personer som är påväg mot tågplattformen 
upptäcks först när deras steg mot gallertrappan hörs.  
Skuggor och mörka områden skapas vid väntkurerna som saknar belysning och 
ljuset når inte in.  
Bländning uppstår inte vid vanlig förflyttning med blicken rakt fram. Med 
blicken uppåt blir bländningen större.  
Ljusfärger finns i den yttre miljön, på tågplattformen är ljusfärgen enhetlig. 
Den visuella uppfattningen av föremål är utmärkt och belysningen underlättar 
mycket. 
Reflexer och blänk finns i ledstänger uppe på tågplattformen samt på tågrälsen.  
Ytfärger är neutrala. De taktila plattorna är vita och ledstängerna är svarta. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
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4.2.6.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar de högsta och de lägsta luminansvärdena på de 
utvalda ytorna (se figur 11 och 12). Värdena går att utläsa till höger i 
luminansfotografiet. 

Figur 11. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Huskvarna stations 
tågplattform. Där det högsta uppmätta värdet var 13 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,04 
cd/m2. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 12. Visar luminansvärden på Huskvarna stations tågplattform. Där det högsta 
uppmätta värdet var 14 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,01 cd/m2. 
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4.2.7 Linghem 

 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 37 lux (10 lux) 
Emax 63 lux 
Emin 8 lux 
U0 0.21 (0.3) 
Antal mätpunkter: 1 st x 23 st 
Plattformstorlek i meter: 5,5 m x 157 m 
 

 
Linghem stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men uppnår inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.2.8 Med simulerad synnedsättning 

Bländning upplevs stor på grund av stora slöjluminanser. Tågplattformen syns 
tydligt hela vägen bort med hjälp av de ljusa taktila plattorna. Det upplevs tryggt 
att se var tågplattformen tar slut. 
Ljusnivån är låg på tågplattformen. Den yttre miljön är mörk. 
Ljusfördelningen är jämn, detta hjälper orienteringen då de taktila plattorna syns 
hela vägen och blir ett tydligt ledstråk att använda. 
Skuggor i området är diffusa och få. De hjälper inte orienteringen eller tillför 
något till miljön, och stör inte heller. 
Ljusfärgen är varmvit och känns neutral i området. I periferseendet är ljusfärgen 
varm mot parkeringen. 
Ytfärgerna i området är neutrala i vitt, grått och mörkgrått. Väntkurerna har röd 
yta vilket gör att orienteringen till dessa blir enkel. 
Belysningen försvårar den visuella uppfattningen av föremål, människor och text. 
Föremål upplevs suddiga och mötande personer syns först vid mycket kort 
avstånd (2-3 meter). Negativ text på informationsskyltar går att se. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk syns lite i tågrälsen. Blänket påverkar inte orienteringen eller 
tryggheten.  

4.2.9 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning uppfattas tågplattformen som trevlig. 
Ljusfördelningen är jämn. 
Ljusfärgen från belysningen är enhetlig. Vägen mot tågplattformen har en annan 
ljusfärg, en varmare. Vägen bortanför parkeringen har en kall ljusfärg. Träden mot 
parkeringen är belysta, ger en trevlig fond. Området känns välskött och 
belysningen välplanerad. Trygg känsla. 
Den visuella uppfattningen av mötande personer är god, ser ansiktsdrag, även på 
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håll. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk finns i tågrälsen. Det är inget som påverkar upplevelsen uppe 
på tågplattformen. 
Ytfärger är neutrala och går i gråskala. Det finns inga utmärkande färger. 
Ljusnivån är låg uppe på tågplattformen. Den yttre miljön är mörk.  
Skuggor är diffusa och näst intill obefintliga. Ljusmiljön uppe på plattformen är 
relativt skugglös.  
Bländning kommer från ljuskällor placerade på kringliggande tågplattformar och 
i den yttre miljön.  

4.2.9.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 13 och 
14). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 
 

 
Figur 13. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Linghem stations tågplattform. 
Där det högsta uppmätta värdet var 2 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,04 cd/m2. 
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Figur 14. Visar luminansvärden på Huskvarna stations tågplattform. Där det högsta 
uppmätta värdet var 13 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,04 cd/m2. 

4.2.10 Mullsjö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mullsjö stations belysning av tågplattform uppfyller både kravet på 
medelbelysningsstyrka och jämnhet för sin klassificering. 

4.2.11 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning upplevs tågplattformen mörk vid första intrycket. 
Med hjälp av de taktila plattorna känns miljön tydlig och enkel att förflytta sig på. 
Slöjluminanserna är stora och många till sitt antal. Dessa försvårar orienteringen i 
miljön. De tydliga kontrasterna på marken och hjälpen med orienteringen som de 
taktila plattorna ger gör att miljön ändå känns trygg. 
Ljusnivån på tågplattformen upplevs behaglig att vistas i, varken hög eller låg. 
Belysningen har en diffus karaktär. 
Ljusfördelningen har stora skillnader. Spårområdet är mycket mörkt liksom delar 
av den yttre omgivningen. Det finns många ljuspunkter i den yttre miljön som ger 

Kvantitativ datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 23 lux (10 lux) 
Emax 43 lux 
Emin 12 lux 
U0 0.52 (0.3) 
Antal mätpunkter: 1 st x 21 st 
Plattformstorlek i meter: 8,2 m x 120 m 
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slöjluminanser, vilket upplevs stökigt. 
Skuggorna i området är diffusa och försvårar orienteringen av området då de gör 
att de taktila plattorna smälter samman med den mörkare asfaltsytan. 
Bländning upplevs från belysningen från gångstråk och vägbelysning i den yttre 
omgivningen. Bländningen från stationens belysning är mycket liten. 
Ljusfärgen på tågplattformen är kallvit och har en fräsch ton. Den yttre 
omgivningens belysning har en varm ljusfärg. 
Ljusmiljön på tågplattformen underlättar den visuella uppfattningen av föremål, 
mötande personer upptäcks på längre avstånd (7-10 meter). 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk går att urskilja i tågrälsen nere på spårområdet och i 
trappledstängerna.  
Ytfärger upplevs fräscha och ljusa men neutrala. Ledstängerna är svarta.  

4.2.12 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning känns det tryggt att gå runt på tågplattformen.  
Ljusnivån på tågplattformen upplevs ljus och med läge mitt i centrum upplevs 
även den yttre miljön väl upplyst. 
Ljusfördelningen är jämn. Spårområdet är aningen mörkare än tågplattformen. 
Skuggorna är skarpa men få uppe på tågplattformen. Tydliga och skarpa skuggor 
bildas på trappstegen. 
Bländning uppstår i form av slöjluminanser från ljuskällor i den yttre miljön. Det 
är inget som påverkar orienteringen eller tryggheten. 
Ljusfärgen är neutralvit på tågplattformen och varmare i den yttre omgivningen. 
En blå accentfärg belyser delar av taket på tågplattformen.  
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk syns tydligt i tågrälsen och på väntkurerna och 
belysningsstolparna. 
Ytfärger är neutrala och ljusgrå med svarta ledstänger, väntkurer och 
belysningsstolpar.  
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4.2.12.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar de högsta och de lägsta luminansvärdena på de 
utvalda ytorna (se figur 15-16). Värdena går att utläsa till höger i 
luminansfotografiet. 

Figur 15. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Mullsjö stations tågplattform. 
Där det högsta uppmätta värdet var 11 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,02 cd/m2. 

 

Figur 16. Visar luminansvärden på Mullsjö stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 13 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,1 cd/m2. 
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4.2.13 Sammanfattning av resultat från klassificering 4 

Samtliga tågplattformar på undersökta stationer inom klass 4 uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka. Den lägsta uppmätta medelbelysningsstyrkan av 
undersökta tågplattformar inom klass 4 var på Mullsjö station (23 lux) och den 
högsta uppmätta medelbelysningsstyrkan hade Linghem station (37 lux). Habo-, 
Mullsjö- och Huskvarna station uppfyller kravet på jämnhet medan Linghem 
station inte uppfyller kravet.  

Det högsta och lägsta uppmätta luminansvärdet inom klass 4 uppmättes på 
Huskvarna stations tågplattform. Det högsta värdet var 14 cd/m2 och det lägsta 
värdet var 0,01 cd/m2. Som synnedsatt upplevdes Habo- och Mullsjö stations 
tågplattform ha en hög och tillräcklig ljusnivå. Huskvarna och Linghem station 
upplevdes ha en låg ljusnivå med en liten kontrast till den yttre miljön. Den yttre 
omgivningen på samtliga tågplattformar i klass 4 upplevdes mörka. Habo- och 
Mullsjö station, som upplevdes ha hög eller tillräcklig ljusnivå hade lägre 
medelbelysningsstyrka än vad Huskvarna- och Linghem station hade trots att den 
upplevda känslan var tvärtom. Samtliga stationer hade kraftiga slöjluminanser på 
tågplattformen och i den yttre omgivningen, förutom Habo station som inte hade 
slöjluminanser på tågplattformen.  

 

4.3 Klass 3 

Katrineholm-, Mjölby- och Nyköping station är stationer i klass 3 som undersökts 
i fältstudien.  

 

4.3.1 Katrineholm 

Kvantitativa datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 50 lux (20 lux) 
Emax 170 lux 
Emin 10 lux 
Uo 0.2 (0.3) 
Antal mätpunkter: 1 st x 33 st 
Plattformstorlek i meter: 8 m x 436 m 
 

 
 
Katrineholm stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 
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4.3.2 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning uppfattas trappan upp till stationen i Katrineholm 
svår att orientera sig i. De kraftiga slöjluminanserna från armaturerna i trappan 
och uppe på tågplattformen gör det svårt att se omgivningen. Med blicken riktad 
ner är trappan tydlig och enkel att ta sig upp till tågplattformen. På tågplattformen 
syns tågplattformskanten och säkerhetszonen diffust. Taktila plattor finns 
utplacerade från trappen och fram till biljettautomaten. Tavlorna med negativ text 
är lätt att läsa informationen från. Den yttre miljön består av mörker och 
ljuspunkter med kraftiga slöjluminanser. 
Ljusnivån på tågplattformen är tillräckligt hög på vissa områden, och för låg på 
andra.  
Ljusfördelningen på tågplattformen har mycket stora skillnader. De mörkare 
områden gör det svårt att uppfatta eventuella nivåskillnader och valet tas att gå 
mer försiktigt där. De taktila plattorna hjälper mycket och ger ett ledstråk att 
förhålla sig till. 
Bländning förekommer och skapar kraftiga slöjluminanser på tågplattformen. De 
ljusare områdena har högst grad bländning. 
Ljusfärgen på tågplattformen och tågrälsen skiljer sig åt. Det är dock inget som 
förenklar orienteringen då de inte skapar enhetliga ledstråk på tågplattformen. 
Ytfärgerna på tågplattformen och övriga material går i gråskala förutom pelarna 
som är röda och de taktila plattorna som är vita. 
Vid möte av annan person ses denna mycket diffust, en person ser ut att vara tre 
personer. De kraftiga slöjluminanserna försvårar upptäckten föremål och 
människor på tågplattformen. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk går att upptäcka i tågrälsen nere på spårområdet. 
Skuggor är diffusa och få på hela tågplattformen.   

4.3.3 Utan simulerad synnedsättning 

Utan simulerad synnedsättning är trappen enkel att ta sig upp till tågplattformen 
på. Fasaderna på husen i den yttre omgivningen är belysta och skapar en trygg 
bebodd känsla i området. Orientering på tågplattformen är lätt och 
helhetsupplevelsen god.  
Ljusnivån i den yttre miljön är lägre. Spårområdet är mörkt och tågplattformen 
har varierad ljusnivå, men i sin helhet en hög ljusnivå. 
Ljusfördelningen är mycket jämn. Spåren är mörka, det är som mest ljust på 
tågplattformen, där det finns skillnader – men de är inte avgörande utan det känns 
ändå jämnt. 
Skuggorna på tågplattformen är få och mycket diffusa. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattformen och inte heller i den yttre omgivningen. I 
ledstängerna av metall kan lite blänk uppfattas beroende på synriktning. 
Blänk förekommer på husens fönster i den yttre miljön, inget som stör eller 
påverkar helhetsupplevelsen. 
Bländning finns inte alls. De lysande globerna med sitt diffusa allmänljus belägna 
på gångvägen upp till tågplattformen bländar något vid synriktning åt det hållet. I 
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övrigt inte. 
Ljusfärgen varierar tydligt på de olika områdena på stationsområdet. Miljön 
upplevs stökig då tågplattformens belysning har olika ljusfärg i olika områden, går 
från mycket varm och gulaktig till mycket kall och fräsch ljusfärg. Inget ledstråk 
skapas med hjälp av denna variation då det saknas ett mönster. 
Ytfärger återges varierat. I det kalla ljuset upplevs ytfärgerna naturliga medan de i 
det varma ljuset känns smutsigt och gult. 
Den visuella uppfattningen av föremål, människor och text är utmärkt på de 
ljusare områdena. I de mörkare områdena uppfattas det svårare om personen har 
mörka kläder på sig. 

4.3.3.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 17 och 
18). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 

 

Figur 17. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Katrineholms stations 
tågplattform. Där det högsta uppmätta värdet var 15 cd/m2 och det lägsta värdet var 1,7 
cd/m2. 
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Figur 18. Visar luminansvärden på Katrineholms stations tågplattform. Där det högsta 
uppmätta värdet var 26 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,4 cd/m2. 

4.3.4 Mjölby 

 

Kvantitativa datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 69 lux (20 lux) 
Emax 246 lux 
Emin 1 lux 
U0 0.01 (0.3) 
Antal mätpunkter: 1 st x 33 st 
Plattformstorlek i meter: 10 m x 480 m 

 
Mjölby stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.3.5 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning syns trappan upp till tågplattformen tydligt. Den 
har en ljusare ytfärg och sticker ut från sin omgivning. Armaturerna på väggarna i 
trappan upp har kraftiga slöjluminanser vilket skapar svårigheter med synriktning 
rakt fram eller uppåt. Tågplattformen känns ljus, men hela tågplattformen syns 
inte utan den blir mörkare en bit bort. Stationshuset är upplyst och fasaden belyst, 
upplevs tryggt. 
Ljusnivån är låg på tågplattformen. 
Ljusfördelningen har mycket stora skillnader. Det finns partier som är helt 
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mörka, och andra som är mycket ljusa. Spårområdet är helt mörkt. Tågplattformen 
upplevs ojämn och nivåskillnader svåra att upptäcka. 
Skuggor finns många, diffusa och skarpa. Skuggorna som är skarpa skapar ett 
mörker som gör det svårt att avgöra om det är en nivåskillnad eller om det är en 
skugga. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk finns i ledstängerna vid trappan upp mot tågplattformen. 
Bländning upplevs i mycket hög grad. Upp för trappan möts den synnedsatte av 
kraftiga slöjluminanser. I den yttre miljön finns skarpa ljuspunkter med kraftiga 
slöjluminanser, blicken dras gärna nedåt för att undvika dessa. 
Ljusfärgen är enhetlig på tågplattformen och har en neutral vit färg. Den yttre 
omgivningen har ljuspunkter med olika ljusfärg, kall och varm ljusfärg. 
Ytfärgerna skiljer sig åt. Stationshuset är vitt. Tågplattformen har dova grå toner 
på sina ytor, de vita taktila plattorna utmärker sig tydligt mot den mörkt grå 
asfalten. Den visuella uppfattningen av mötande personer i trappan är bra. De 
ljusa områdena på tågplattformen underlättar den visuella uppfattningen av 
mötande personer, de mörka områdena försvårar detta. 
 

4.3.6 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning upplevs Mjölby som en stor station. Mycket tåg som åker 
förbi, både person- och godståg.  
Ljusnivån vid på- och avstigningsplatserna upplevs hög, i övrigt är ljusnivån lägre. 
Ljusfördelningen har stora skillnader då ljusnivån är hög vid på- och 
avstigningsplatserna men lägre i övrigt. 
Skuggor är diffusa och få till sitt antal. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen. 
Blänk finns på tåget som står inne på stationen, väntkurernas fönster, tågrälsen 
och andra blanka ytor. Detta präglar inte helhetsupplevelsen av tågplattformen. 
Bländning finns men i liten grad. Där armaturerna sitter är undertaket målat vitt. 
Kontrasten till ljuskällan blir liten. 
Ljusfärgen är neutralvit på tågplattformen, vid på-och avstigningsytor är 
ljusfärgen varmare. 
Ytfärgerna är bruna och gråa, någon pelare är mörkgrön. Dova toner. 
Den visuella uppfattningen av föremål och mötande personer är mycket bra. I de 
mörkare områdena går det se mötande personer, men inte deras anletsdrag förrän 
de når de ytor med högre ljusnivåer. 
 

4.3.6.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 19 och 
20). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 
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Figur 19. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Mjölby stations tågplattform.  
Där det högsta uppmätta värdet var 19 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,6 cd/m2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 20. Visar luminansvärden på Mjölby stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 22 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,08 cd/m2. 
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4.3.7 Nyköping 

 

Kvantitativa datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 57 lux (20 lux) 
Emax 185 lux 
Emin 8 lux 
U0 0.14 (0.3) 
Antal mätpunkter: 1 st x 27 st 
Plattformstorlek i meter: 5 m x 280 m 
 

 
 
Nyköping stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.3.8 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning uppfattas undergången mot tågplattformen som 
mörk. Väggarna är ljusa men marken helt mörk. Trappen upp mot tågplattformen 
är ljusare än omgivningen till sin ytfärg och är lätt att hitta till. Ovanför trappen är 
biljettautomaten placerad. Det är lätt att hitta och förstå omgivningen. 
Ljusnivån bedöms vara någonstans mellan låg och hög. Detta på grund av låg 
ljusnivå på tågplattformen, mörkt spårområde och mörk yttre omgivning. 
Tågplattformen uppfattas ha en högre ljusnivå på grund av detta. Den yttre 
omgivningen är mörk och det går inte urskilja personer som rör sig där. Detta 
skapar en otrygghetskänsla. 
Ljusfördelningen är mycket jämn. 
Skuggor är få, miljön i sin helhet känns livlös. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen. 
Reflexer och blänk syns inte heller till på tågplattform eller yttre omgivning. 
Bländning upplevs inte heller finnas någon, även vid synriktning snett uppåt 
bländas inte tågplattformens armaturer. Vid promenad tillbaka till trappan och 
undergången mot parkeringen upplevs bländning från trappans belysning. De 
öppna armaturerna med synliga ljuskällor ger kraftiga slöjluminanser. 
Ljusfärgen är kall i trappan. På tågplattformen är ljusfärgen varm och ger ett 
solkigt intryck. Den yttre omgivningen har ljuspunkter med blandade ljusfärger. 
Ytfärgerna på tågplattformen är neutrala. Miljön upplevs livlös, det finns inget 
som utmärker sig. Ytorna smälter samman i det varma gulaktiga ljuset. 
Den visuella uppfattningen av mötande personer och objekt är dålig. Ytor smälter 
samman och mötande personer syns diffust och otydligt även på nära håll. 
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4.3.9 Utan synnedsättning  

Utan synnedsättning upplevs promenaden i tunneln och mot trappan till 
tågplattformen mycket varierad i sin ljusfördelning. Tunneln har en låg ljusnivå, 
trappan har en hög ljusnivå och tågplattformen en låg. Tågplattformen upplevs 
smutsig och lågprioriterad vid första intrycket. 
Ljusnivån är låg på tågplattformen, och ännu lägre på spårområdet. Den yttre 
omgivningen består av mörker, en byggnad har fasadbelysning. 
Ljusfördelningen har skillnader, tågplattformen är mörkare ju längre bort du går 
längs tågplattformen (från uppgången till tågplattformen). Avståndet mellan 
armaturerna blir större där. 
Skuggor finns, diffusa och få. Tillför lite till rummets helhet. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Blänk ses i soptunnor och på tågrälsen. 
Bländning upplevs inte från tågplattformens belysning. Bländningen är hög vid 
promenad från tågplattform och mot trappan. Armaturerna är öppna och 
ljuskällan synlig. I den yttre omgivningen är det lysande glober på gångstråken. 
Dessa bländar mindre än trappans belysning, men tillräckligt för att upplevas som 
en stor ljushetskontrast till den mörka omgivningen. 
Ljusfärgen är enhetlig på tågplattformen. Varm ljusfärg på tågplattformen, gul 
ljusfärg på spårområdet och kall ljusfärg i trappan. 
Ytfärgerna är neutrala. 
Den visuella uppfattningen av föremål och personer är god, belysningen 
underlättar. 

4.3.9.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 21 och 
22). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 

Figur 21. Visar luminansvärden från trappen som leder upp till Nyköping stations 
tågplattform. Där det högsta uppmätta värdet var 54 cd/m2 och det lägsta värdet var 1,3 
cd/m2. 
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Figur 22. Visar luminansvärden på Nyköping stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 16 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,3 cd/m2. 

 

4.3.10 Sammanfattning av resultat från klassificering 3 

Samtliga tågplattformar på undersökta stationer inom klass 3 uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka. Den lägsta uppmätta medelbelysningsstyrkan av 
undersökta tågplattformar inom klass 3 var på Katrineholm station (50 lux) och 
den högsta uppmätta medelbelysningsstyrkan hade Mjölby station (69 lux). Ingen 
av stationerna uppfyllde kravet på jämnhet. Det högsta uppmätta luminansvärdet 
inom klass 3 uppmättes på Nyköping stations tågplattform (54 cd/m2) och det 
lägsta värdet var på Mjölby stations tågplattform (0,08 cd/m2).  

Ljusnivån är hög på Katrineholms tågplattform sett med simulerad grå starr. 
Mjölbys tågplattform upplevdes ha en låg ljusnivå medan Nyköping upplevdes ha 
en ljusnivå som låg mitt emellan Mjölby och Katrineholm i sin ljusnivå. Sett till 
medelbelysningsstyrka ligger Nyköping mellan Katrineholm och Mjölbys, men 
med en högre jämnhet. Den upplevs visuellt som tillräcklig, medan de andra 
upplevs för höga eller för låga till sin ljusnivå. Den yttre omgivningen på 
Katrineholm station består av mörker med många ljuspunkter med varierad 
ljusfärg och samtliga med kraftiga slöjluminanser. Mjölby hade även ljuspunkter i 
sin yttre omgivning, med varierad ljusfärg och med kraftiga slöjluminanser. 
Nyköping hade en mörk yttre omgivning som gjorde det var svårt att urskilja 
människor annat än på mycket kort avstånd.  
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4.4 Klass 2 

Jönköping-, Linköping- och Norrköping station är stationer under klassificering 2 
som undersökts i fältstudien. 

4.4.1 Jönköping 

 

Kvantitativa datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 107 lux (50 lux) 
Emax 191 lux 
Emin 50 lux 
U0 0.46 (0.4) 
Antal mätpunkter: 1 st x 21 st 
Plattformstorlek i meter: 4 m x 110 m 

 
 
Jönköping stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på både 
medelbelysningsstyrka och på jämnhet för sin klassificering. 

4.4.2 Med simulerad synnedsättning 

Med simulerad synnedsättning uppfattas Jönköping stations tågplattform som lätt 
att orientera sig på. De vita taktila plattorna har en tydlig kontrast mot den mörka 
asfalten och skapar ett ledstråk att följa.  
Skuggorna är diffusa och det är en mycket liten skillnad mellan tågplattformen 
och trottoaren mot parkeringen. Detta skapar en viss osäkerhet kring 
gångmönstret och ledstråket känns viktigt att följa. 
Ljusnivån upplevs låg. 
Ljusfördelningen har mycket stora skillnader. Det finns mörka områden, som 
spårområdet och markytan kring trasiga armaturer på tågplattformen. Det ljusa 
området är tågplattformen och då främst pelarna som håller upp undertaket vid 
på- och avstigningsplats. Ljussättningen upplevs dramatisk. 
Bländning upplevs i hög grad av de kraftiga slöjluminanserna som skapas av 
tågplattformens armaturer. 
Ljusfärgen är varierad på tågplattformen men i huvudsak en kall ljusfärg. 
Spårområdet har en mycket varm (gul) ljusfärg. 
Ytfärgerna är svåra att uppfatta, dova färger i gråskala ses. De vita taktila 
plattorna är den enda ytfärgen som skiljer sig. 
Den visuella uppfattningen av föremål och mötande personer är dålig och 
belysningen försvårar detta. Personer ses som suddiga gestalter och upptäcks först 
då de står precis i ljuset under en armatur. 
Ljusfläckar upplevs inte på tågplattformen eller i den yttre omgivningen.  
Reflexer och blänk finns på tågrälsen. 
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4.4.3 Utan simulerad synnedsättning  

Utan simulerad synnedsättning upplevs tågplattformen platt, tråkig och bländande 
vid första intrycket. Den känns trygg och det är lätt att se anletsdrag på mötande 
personer. 
Ljusnivån är hög och upplevs fullt tillräcklig för att vara säker på tågplattformen. 
Ljusfördelningen är mycket jämn. Den yttre omgivningen är helt mörk, 
tågplattformen har en hög ljusnivå, spårområdet en låg ljusnivå. 
Skuggor finns, de är få till sitt antal och mycket diffusa till sin karaktär. Skarpa 
skuggor finns endast vid informationsskylten på tågplattformen, en slagskugga 
från ljuset av en belysningsstolpe bakom den. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Blänk finns på tågrälsen i mycket liten skala. 
Bländning från armaturerna på tågplattformen upplevs störande. Pollarna med 
sin ljuspunkt lite lägre upplevs mycket bländande i den i övrigt mörka miljön. 
Ljusfärgen är tydlig mellan tågplattform och spårområde. Spårområdet har en 
mycket varm (gul) ljusfärg medan tågplattformen har en kallare ljusfärg. 
Ytfärgerna är neutrala, rött är en färg som sticker ut. Den finns på pelare och 
cementsuggorna. Färgerna upplevs återges naturligt av det artificiella ljuset. 
Belysningen underlättar den visuella uppfattningen av mötande personer och 
föremål. Anletsdrag är lätta att urskilja, även på håll. 
 

4.4.3.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 23 och 
24). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 

 

 

Figur 23. Visar luminansvärden från gångstråket till Jönköping stations tågplattform. Där det 
högsta uppmätta värdet var 11 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,1 cd/m2. 
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Figur 24. Visar luminansvärden på Jönköping stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 18 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,4 cd/m2. 

 

4.4.4 Linköping 

Kvantitativa datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 103 lux (50 lux) 
Emax 257 lux 
Emin 8 lux 
U0 0.07 (0.4) 
Antal mätpunkter: 1 st x 29 st 
Plattformstorlek i meter: 3 m x 355 m 
 

 
Linköping stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på både 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.4.5 Med simulerad synnedsättning  

Med simulerad synnedsättning upplevs Linköping stations tågplattform som strikt. 
Det är tydligt var säkerhetszonen och tågplattformen tar slut och spårområdet tar 
vid.  
Ljusnivån är hög. Marken upplevs luminant, de vita taktila plattorna självlysande 
och svåra att följa då de upplevs bländande i sin ljushetskontrast mot den mörka 
asfalten. 
Ljusfördelningen är jämn på tågplattformen. Tydlig skillnad mellan spårområde 
och tågplattform i ljusnivåer. Ljusnivån är lägre på spårområdet och högre på 
tågplattformen.  
Skuggor ses inte till på tågplattformen eller i den yttre omgivningen. Miljön känns 
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platt och vad som var en skugga upplevdes som ett hål. Rörelsemönstret blir 
försiktigt och begränsat som resultat. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Blänk ses i tågrälsen och ledstänger av metall. 
Bländningen är hög och slöjluminanserna kraftiga. 
Ljusfärgen är enhetlig, neutralvit på tågplattformen. Spårområdet har en varmare 
ljusfärg. 
Ytfärgerna är ljusa och neutrala, smälter till stor del samman till en grå miljö. 
Den visuella uppfattningen av föremål är dålig. Mötande personer och föremål på 
vägen upptäcks först på mycket nära håll. Anletsdrag är svåra att urskilja även då. 

4.4.6 Utan synnedsättning 

Utan synnedsättning upplevs tågplattformen som väl upplyst och tydlig till sin 
helhet.  
Ljusnivån är mycket hög och ljusfördelningen mycket jämn. 
Skuggorna är få till sitt antal och diffusa till sin karaktär. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen.  
Bländning på tågplattformen upplevs inte. Strålkastarna som är riktade mot 
spårområdet bländar och stör vid synriktning åt tågen. 
Ljusfärgen är neutral.  
Ytfärger framhävs på ett realistiskt sätt. Kall ljusfärg på tågplattformen och en 
varm ljusfärg på spårområdet. Belysningen underlättar den visuella uppfattningen 
av föremål mycket. Mötande personer syns på långt avstånd och det är enkelt att 
se anletsdrag även på håll. 
Reflexer och blänk finns i de svarta ledstängerna och på spårrälsen samt i 
fönstren på stationshuset. 
Ytfärgerna är ljusgråa och vita. Stationshuset har en tegelfasad. Ledstänger är 
svarta. 

4.4.6.1 Luminansbilder 

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 25 och 
26). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 
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Figur 25. Visar luminansvärden från gångstråket som leder till Linköping stations 
tågplattform. Där det högsta uppmätta värdet var 12 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,1 
cd/m2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 26. Visar luminansvärden på Linköping stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 24 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,2 cd/m2. 

4.4.7 Norrköping 

 

Kvantitativa datainsamling 
(inom parantes visas värde enligt krav) 

 

𝐸m 70 lux (50 lux) 
Emax 129 lux 
Emin 20 lux 
U0 0.28 (0.4) 
Antal mätpunkter: 1 st x 23 st 
Plattformstorlek i meter: 7 m x 132 m 
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Norrköping stations belysning av tågplattform uppfyller kravet på 
medelbelysningsstyrka men inte kravet på jämnhet för sin klassificering. 

4.4.8 Med simulerad synnedsättning  

Med simulerad synnedsättning upplevs Norrköping stations tågplattform som 
mycket svår att orientera sig i. Belysningen försvårar orienteringen och de taktila 
plattorna är det ledstråk som gör att förflyttning på tågplattformen kan ske säkert. 
Ljusnivån än högre än spårområdet, men uppfattas låg på tågplattformen. De vita 
taktila plattorna syns dåligt. 
Ljusfördelningen upplevs mycket jämn på tågplattformen. 
Skuggor finns få och av diffus karaktär. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen.  
Bländning från bilstrålkastare från den yttre omgivningen och från strålkastarna 
på spårområdet. Armaturerna på tågplattformen ger kraftiga slöjluminanser som 
försämrar sikten framåt i hög grad. Föremål upplevs grumligt och svårt att se, men 
det sticker inte i ögonen som bländning. 
Ljusfärgen är neutralvit och enhetlig på tågplattformen. Spårområdet har en varm 
ljusfärg och den yttre omgivningen har många ljuspunkter av olika ljusfärg. 
Ytfärgerna i området är ljusa. 
Belysningen försvårar den visuella uppfattningen av mötande personer och 
föremål i mycket hög grad. Mötande personer upptäcks inte utan smälter in i 
slöjluminanserna, oavsett färg på klädsel.  
Reflexer och blänk är inte utmärkande nog för att bidra till ljusmiljön. 

4.4.9 Utan synnedsättning  

Utan synnedsättning upplevs Norrköping stations tågplattform som öppen. Det 
finns ledstråk med enhetliga ljusfärger som upplevs pedagogiska. Väl upplyst 
tågplattform och gångstråken till denna. Den fria sikten i alla synriktningar och 
belysningen av det yttre området ökar kontrollkänslan och trygghetskänsla skapas. 
Ljusnivån är hög och upplevs lagom i kontrast till den yttre miljön. 
Ljusfördelningen har skillnader, tågplattformen har en jämn belysning men 
skiljer sig i ljushet till spårområdet. Detta gör säkerhetszonen vid 
tågplattformskanten tydlig.  
Skuggor finns i mycket hög grad. 
Skuggorna är skarpa och syns till vid skyltar och pelare. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Blänk finns på soptunnor, räcken och tågrälsen. 
Bländning finns inte på tågplattformen. 
Ljusfärgen är neutralvit på tågplattformen, känns något solkig i sin karaktär. 
Spårområdet har en gulaktig ljusfärg. 
Ytfärgerna på tågplattformen upplevs smutsiga, de påverkas av ljusfärgen. Miljön 
upplevs smutsig i sin helhet. 
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Belysningen underlättar den visuella uppfattningen på tågplattformen, det är 
enkelt att uppfatta mötande personer, föremål och läsa text. 

4.4.9.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 27 och 
28). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 

 

Figur 27. Visar luminansvärden från gångstråket till Norrköping stations tågplattform. Där 
det högsta uppmätta värdet var 11 cd/m2 och det lägsta värdet var 2 cd/m2. 

 Figur 28. Visar luminansvärden på Norrköping stations tågplattform. Där det högsta 
uppmätta värdet var 10 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,2 cd/m2. 
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4.4.10 Sammanfattning av resultat från klassificering 2 

Samtliga tågplattformar på undersökta stationer, Linköping, Jönköping och 
Norrköping, inom klass 2 uppfyller kravet på medelbelysningsstyrka. Den lägsta 
uppmätta medelbelysningsstyrkan av undersökta tågplattformar inom klass 2 var 
på Norrköpings station (70 lux). De andra tågplattformarna hade väsentligt högre 
uppmätt medelbelysningsstyrka. Endast tågplattformen på Jönköpings station 
uppfyller kravet på jämnhet. Det högsta uppmätta luminansvärdet inom klass 2 
var uppmätt på Linköping stations tågplattform (24 cd/m2) och det lägsta värdet 
var på Jönköpings stations tågplattform (0,1 cd/m2). 

Upplevelsen av ljusnivå på Jönköpings tågplattform med simulerad starr var att 
den hade en låg ljusnivå med höga ljusfördelningsskillnader. Den visuella 
uppfattningen av föremål på tågplattformen var låg och människor var svåra att 
upptäcka i de mörkare partierna på tågplattformen (skuggor och under slocknade 
armaturer). Linköping station har en hög ljusnivå, marken upplevs näst intill 
luminant på grund av den höga ljusnivån. Norrköping upplevs ha en låg ljusnivå, 
men högre än spårområdets och den yttre miljön.  

 

4.5 Okänd klassificering: 

4.5.1 Skänninge 

 

Kvantitativa datainsamling 
 

 

𝐸m 19 lux 
Emax 59 lux 
Emin 3 lux 
U0.15 
Antal mätpunkter: 1 st x 23 st 
Plattformstorlek i meter: 6 m x 154 m 
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4.5.2 Med simulerad synnedsättning  

Med simulerad synnedsättning upplevs Skänninge stations tågplattform som en 
trygg miljö. Det är lätt för ögat att adaptera till ljusnivån från parkeringen till 
tågplattformen.  
Bländning finns i form av slöjluminanser, men de är små till sin skala och få till 
sitt antal. 
Ljusnivån är låg och har en liten kontrast till den yttre miljön. Kontrasterna på 
marken och de vita taktila plattorna framhävs tydligt och bidrar till lätt orientering 
på tågplattformen. 
Ljusfördelningen är mycket jämn på tågplattformen. Spårområdet är mörkare än 
tågplattformen och kontrasten gör det tydligt var det är säkert att gå och inte. 
Väntkurer finns på tågplattformen och de har en högre ljusnivå än övriga delar av 
tågplattformen. 
Skuggor finns det få av och de har en diffus karaktär. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Reflexer och blänk finns på tågrälsen, i övrigt inte. Miljön på tågplattformen är 
bländfri. Det finns små slöjluminanser från tågplattformens armaturer, men de är 
små till sin skala och få till sitt antal. Den yttre miljön har flera ljuspunkter som 
har kraftigare slöjluminanser. 
Ljusfärgen är enhetlig på tågplattformen, neutralvit. Endast väntkurerna skiljer 
sig med sin lite kallare ljusfärg. 
Ytfärgerna är neutrala och i gråskala på tågplattformen. Fasaden till stationshuset 
är av rött tegel, och framhävs på ett naturligt sätt med sin fasadbelysning. 
Den visuella uppfattningen av föremål och mötande personer är svår när objekten 
står i kontrast till den mörka asfalten. Desto lättare när objekten passerar de vita 
taktila plattorna och framhävs som en silhuett. Personer som sitter på bänkar 
upptäcks inte alls. 
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4.5.3 Utan synnedsättning  

Utan synnedsättning upplevs Skänninge stations tågplattform som trygg. 
Fasadbelysningen och liten kontrast i ljusnivå på tågplattform till den yttre 
omgivningen skapar en miljö som är lätt att upptäcka andra personer i. 
Ljusnivån är låg. 
Ljusfördelningen har skillnader. På tågplattformen är det en jämn belysning med 
lite starkare ljus i väntkurerna och lite mindre på bänkarna på tågplattformen. 
Spårområdet har en lägre ljusnivå, liksom den yttre omgivningen.  
Skuggor finns, de är få till sitt antal och diffusa till sin karaktär. 
Ljusfläckar finns inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen. 
Reflexer och blänk finns i liten skala och endast på tågrälsen. Miljön är bländfri, 
både på tågplattformen och i den yttre omgivningen. 
Ljusfärgen är enhetlig på tågplattformen med neutralvit ljusfärg. Väntkurerna har 
en något kallare ljusfärg och på spårområdet är det en varm ljusfärg. 
Ytfärgerna är neutrala och i gråa toner. De vita taktila plattorna framhävs tydligt i 
kontrast till den gråa asfalten. Fasaden på stationshuset är röd/gul, vilket framhävs 
på ett naturligt sätt. 
Den visuella uppfattningen av föremål, människor och text är utmärkt. Det är i sin 
helhet en mycket bekväm belysningslösning på Skänninge station. 
Bländning är inget som upplevs störande varken på tågplattformen eller i den 
yttre miljön. 
 

4.5.3.1 Luminansbilder  

Luminansbilderna redovisar luminansvärden på de utvalda ytorna (se figur 29 och 
30). Värdena går att utläsa till höger i luminansfotografiet. 

Figur 29. Visar luminansvärden från gångstråket till Skänninge stations tågplattform. Där det 
högsta uppmätta värdet var 12 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,03 cd/m2. 

 

 



 

71 

 

 

Figur 30. Visar luminansvärden på Skänninge stations tågplattform. Där det högsta uppmätta 
värdet var 11 cd/m2 och det lägsta värdet var 0,03 cd/m2. 
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer diskussioner kring insamlade resultat från undersökningen 
diskuteras samt valet av metod. Författarna kommer sammanställa de mest 
utmärkande slutsatserna som kan dras efter genomförd fältstudie och ge allmänna 
rekommendationer kring vidare studier. 

5.1 Resultatdiskussion  

Efter insamling av data och visuell bedömning av de besökta tågplattformarna kan 
ett antal intressanta paralleller och slutsatser dras. Resultatet bekräftar tidigare 
forskning av Rehnberg (2010) att förhållandet mellan ytfärger och kontraster är av 
stor vikt för upptäckandet av föremål och människor på tågplattformen. Generellt 
sett uppstod det inte några problem att orientera sig på tågplattformarna utan 
synnedsättning. När den kringliggande omgivningen var mörk bidrog detta till 
berövande av trygghetskänslan. De slutsatser som kan dras är att människor vill se 
vad som pågår i deras omgivning. Tryggheten var av större vikt på samtliga 
tågplattformar observatörerna besökte. Skillnaden att se med simulerad 
synnedsättning var att en stor del av fokus istället riktades på att försöka se och 
orientera på tågplattformen. Känslan av trygghet kom i efterhand. 

Underlaget som är utarbetat efter undersökningar på tågplattformarna kommer 
användas som offentlig handling av Trafikverket. Studien kan vara ett underlag för 
vidare forskning eller användas vid tillämpning av olika belysningsprinciper på 
tågplattformar.   

5.1.1 Generell uppfattning av tågplattformen som synnedsatt 

Efter undersökning av tågplattformar har observatörerna kommit fram till att det 
verkar finnas ett idealt samband mellan ljusnivå och jämnhet när det kommer till 
hur ljus en miljö upplevs för en synnedsatt, där en låg ljusnivå kombinerat med en 
hög jämnhet bidrar till ökad säkerhet och orienterbarhet på tågplattformen.  
 
Till observatörernas förvåning var det få av de besökta tågplattformarna som 
uppfyllde kravet för både jämnhet och medelbelysningsstyrka inom samtliga 
undersökta klassificeringar. Trots tydliga krav och rekommendationer från 
Trafikverkets förordningar rörande medelbelysningsstyrka och jämnhet, upptäckte 
observatörerna efter den fotometriska datainsamlingen att endast fyra av tolv 
stationer uppfyllde beskrivna krav för sin klassificering.  
 
Oavsett klassificering var tågplattformar med höga ljusnivåer svåra att vistas i. 
Ytor med ljus ytfärg blev mycket ljusa och skapade svårigheter att se konturer på 
föremål liggandes på marken. Oavsett ljusnivå var en jämn ljusfördelning att 
föredra på alla tågplattformar. En skillnad i ljusnivå mellan olika områden som 
tågplattform, spårområde och den yttre omgivningen förenklade orienteringen och 
skapade trygghetskänsla då bilar och andra föremål kunde upptäckas visuellt och 
inte enbart med hörsel.  
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Vertikalbelysning i form av fasadbelysning ökade trygghetskänslan då personer i 
rörelse framför fasaden uppfattades som en silhuett, även på avstånd. Skuggor på 
marken upplevdes störande för framkomligheten då det kändes osäkert om det var 
en nivåskillnad i form av en kant eller ett hål. Observatörerna tror att detta beror 
på att ljuset inte gick igenom filtret på synskadeglasögonen och försämrade 
upplevelsen av ljusnivå till en lägre. Denna teori stärks enligt Vårdguiden (2015) 
där de beskriver att grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig 
och det i sin tur försämrar synen och kräver högre ljusnivåer än personer utan 
synnedsättning.  
 
Ljusfläckar upplevdes inte på tågplattform eller i den yttre omgivningen i någon 
klassificering. Tågräls, sopkärl, ledstänger och andra blanka ytor fick blänk i sitt 
material från belysningen. Detta upplevdes på de flesta stationer. Blänket 
upplevdes finnas där naturligt och skapade inga svårigheter eller bidrog med 
någon större skillnad i helhetsupplevelsen av miljön.  
 
På tågplattformar med belysning som saknade bländskydd uppstod bländning och 
slöjluminanser. Slöjluminanser upplevdes särskilt kraftiga och stora till sitt antal i 
den yttre omgivningen, då från vägar eller gång- och cykelväg intill tågplattformen. 
Detta kan bero på att näthinnans kanter är det området som är känsligast för 
rörelse och flimmer (Starby, 2006). En annan anledning kan vara att det var dåligt 
avbländade armaturerna med höga spridningsvinklar i den yttre miljön. Enligt 
Thaung (2012) kan slöjluminanser lätt förhindras genom väl avbländade armaturer 
och spridningsvinklar som trycker ner ljuset direkt på marken istället för 
armaturklot som sprider diffust allmänljus.  
 
Ljusfärgen upplevdes som bra om de var enhetliga, oavsett färgtemperatur. Vid 
blandade ljusfärger på tågplattformen upplevdes miljön som stökig och svår att 
fokusera i som synnedsatt. Många tågplattformar hade enhetliga ljusfärger på 
tågplattform och spårområde. Ofta en neutralvit ljusfärg på tågplattformen och en 
varm ljusfärg på spårområdet. Detta skapade en tydlig avgränsning mellan 
områden, vilket bidrog till en större förståelse för miljön och enklare orientering 
på tågplattformen.  
 
Ytfärgerna var grå och neutrala på tågplattformarna. Återgavs färgerna korrekt 
genom en hög färgåtergivning hos ljuskällorna upplevde observatörerna en 
snabbare upptäckt av föremål och mötande personer på tågplattformarna. En 
kontrastfärg på föremål som stack ut på tågplattformen som stolpar, väntkurer 
och bänkar uppskattades då de inte annars upptäcktes. Vita taktila plattor på 
marken mot den grå asfalten skapade ett ledstråk och förenklade orienteringen på 
tågplattformen markant. Säkerhetszonen som är vit och markeringen på slutet av 
tågplattformen mot tågrälsen var viktig för säkerheten och orienterbarheten.   
 
Förvanskade ytfärger på grund av monokromatiskt ljus (högtrycksnatrium) 
påverkade inte orienterbarheten om det var bra kontrastmarkeringar på marken. 
Den visuella uppfattningen av föremål var svår oavsett belysningsklass. Vid 
neutrala färger på kläderna på mötande person smälte den visuellt ihop med den 
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gråa bakgrunden och upptäcktes först på någon eller ett par meters avstånd. 
Samma sak gällde föremål. Läsbarheten på belysta informationsskyltar var svår vid 
svart text mot vit bakgrund. Negativa informationsskyltar med vit text på svart 
bakgrund var enkla att läsa. Observatörerna drar slutsatsen att kontraster framhävs 
tydligare med negativ text vilket underlättade läsningen väsentligt. Synskadades 
Riksförbunds (2015) skriver att skyltar på tågplattformen bör ha mörk bakgrund 
med ljus text (negativ text) för att underlätta läsbarheten. Även Starby (2006) 
menar att en vit yta framträder tydligare mot en mörk bakgrund, då strukturer 
framträder och det blir lättare för ögat att urskilja detaljer. 

5.1.2 Generell uppfattning av tågplattformen utan synnedsättning  

Ljusnivån på tågplattformen kunde vara låg och samtidigt upplevas tillräcklig för 
säkerhet- och trygghetskänslan. Miljön kändes behagligare att vistas i om 
förhållandet mellan belysningen på tågplattformen och belysningen i den 
omgivande miljön var balanserad.  

En person utan synnedsättning uppskattade en jämn belysning på tågplattformen 
eftersom även det bidrog till tryggheten på tågplattformen och underlättade att 
kunna urskilja gestalter. Stationsområdet kan delas in i olika zoner där det 
uppskattades om tågplattformen, som är en zon, var ljusast, sedan var spåren, som 
var en annan zon, aningen mörkare och den sista zonen, som var den yttre 
omgivningen, var mörkast. Det skapade en god ljusmiljö att vistas i. Skuggor var 
viktiga i den meningen att de bidrog till en levande miljö, de behövdes inte för 
orienterbarheten.   

Kontraster och skarpa skuggor gjorde att miljön inte upplevdes monoton, vilket 
diffusa skuggor gjorde. Skuggornas betydelse för ljusmiljön var viktig på alla 
tågplattformar inom alla klassificeringar. Ljusfläckar upplevdes inte på någon 
tågplattform inom någon klassificering. Reflexer och blänk kunde ses på tågräls, 
sopkärl och andra blanka ytor på samtliga tågplattformar inom alla klasser. Detta 
bidrog till en mer levande miljö, men upplevdes inte påverka helhetsupplevelsen.  

Efter observationerna kunde författarna konstatera att bländning var vanligt 
förekommande på stationsområden och upplevdes från både tågplattformarnas 
belysning och från belysning i den yttre miljön. Bländningen upplevdes inte 
påverka orienterbarheten, tryggheten eller säkerheten på tågplattformen.  

Observatörerna konstaterade efter undersökning att en enhetlig ljusfärg på 
tågplattformen föredrogs och då gärna en neutralvit ton. Det skapade en behaglig 
ljusmiljö som kändes välplanerad. Enligt Europastandarden 
(SS-EN 12464-2:2014) förbättrar en hög färgåtergivning den visuella förmågan 
och ökar känslan av komfort och välbefinnande på området. De menar även att 
färger i miljöer och på föremål ska återges korrekt. Det kan jämföras mot de 
tågplattformar som hade ljusfärger med låg färgåtergivning. De förvanskade 
miljön och föremål och gjorde istället att de upplevdes lågprioriterade och otrygga 
att vistas i. Samtliga stationer hade neutrala ytfärger. Kontrastfärger skapade en 
känsla av liv i en annars grå miljö.  
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Den visuella uppfattningen av föremål var bra, oavsett klassificering och även vid 
mycket låga ljusnivåer. Föremål upplevdes enklare att upptäcka vid god 
färgåtergivning.  

5.1.3 Vägen upp till tågplattformen  

Ljusnivån och ljusfördelningen i området som ledde till tågplattformen verkade 
påverka helhetsupplevelsen av ljusmiljön på tågplattformen. Detta var särskilt 
påtagligt vid observation med simulerad starr. Observatörerna tror att detta kan ha 
med ögats förmåga att adaptera till olika ljusnivåer att göra vilket stärks enligt 
tidigare resonemang angående ögats adaptionsförmåga. Enligt Starby (2006) och 
DiLaura et al. (2011) tar det längre tid för ögat att ställa om från ljus till mörker än 
tvärtom. Från en mörk trapp till en ljus tågplattform upplevdes ljusmiljön på 
tågplattformen till en början som bländande. Från tågplattformen och ner till en 
mörk trappa upplevdes trappen som ett mörkt hål och osäkert område att ta sig 
fram på. Detta gällde observation vid alla tågplattformar inom alla klassificeringar 
med simulerad grå starr. Utan synnedsättning var det lättare för ögat att adaptera 
och det kan ha med att slöjluminanser inte är ett lika stort problem. 

5.1.4 Taktila plattor och ledstråk  

Oavsett vad samtliga undersökta tågplattformar haft för typ av belysning har det 
viktigaste som synnedsatt varit att ha ledstråk att följa. Både placering av 
belysningsstolpar i symmetrisk följd och taktila plattor upplevdes skapa ledstråk 
som underlättade orienteringen på tågplattformen.  

Enligt Synskadades Riksförbund (2015) underlättar funktionsdetaljer som 
ledstänger, handtag eller andra ledstråk tydligt eftersom de tydligt utmärker sig 
från den bebyggda miljön. Belysning som underlättade att följa dessa ledstråk var 
armaturer med väl avbländade ljuskällor och med en ljuskälla med en varmvit eller 
neutralvit ton och med en hög färgåtergivning. Observatörerna tror att de 
avbländade armaturerna underlättade upptäckandet av kontrastskillnader på grund 
av att det riktade ljuset ner på marken.  

Enligt Trafikverket bör armaturerna vara väl avbländade på tågplattformar och i 
stationsområden för att underlätta för personer med synnedsättning. (TDOK 
2015:0066). Jämnhet ökade chanserna att röra sig obehindrat på tågplattformen. 
Skuggor och områden med lägre ljusnivåer på tågplattformen upplevdes osäkra att 
förflytta sig på och igenom.  

Synskadades riksförbund (2015) hävdar att gångstråk utomhus bör belysas med en 
jämn allmänbelysning för det gör de lätta att uppfatta och följa av personer med 
synskadade personer. Skuggiga områden upplevdes kunna vara en nivåskillnad, 
vilket hämmade rörelsemönstret och det tog längre tid att förflytta sig. 
Vertikalbelysning upplevdes underlätta orienteringen då de upplysta ytorna 
uppfattades som riktmärke. 
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5.1.5 Likheter och skillnader mellan tågplattformar inom klass 5 

Efter genomförd observation kan antagandet att det viktigaste för en person med 
synnedsättning är att de vill kunna orientera sig obehindrat och kunna undvika 
faror på tågplattformen som t. ex nivåskillnader och hitta till tågets på- och 
avstigningsområde. Enligt Boverket (2005) bör strategiska punkter på 
tågplattformar, upphöjda gångpassager och entréer kontrastmarkeras för det 
underlättar orienteringen för synsvaga personer. De föreslår även att 
kontrastmarkeringar exempelvis kan anordnas genom att taktila eller släta plattor 
arrangeras i befintlig markbeläggning.  

Utan synnedsättning var det enkelt att orientera sig på tågplattformen trots mycket 
låga ljusnivåer och kraftiga skillnader i ljusfördelning. Detta kan bero på att 
ljusmiljön ses som en helhet och trygghetskänslan kring denna påverkas av hur 
hög- eller lågprioriterat området känns rent underhållsmässigt. De slutsatser som 
kan dras är att en ljusmiljö som känns välplanerad och upplevs ha ett bra underhåll 
upplevs trygg medan en miljö som känns lågprioriterad automatiskt upplevs 
otrygg.  

Författarna tror att den lågprioriterade känslan kan tänkas grunda sig i en 
uppfattning om att en miljö med ljuskällor med monokromatiskt ljus hör hemma i 
industrimiljöer som kan tänkas vara osäkra områden att vistas i för privatpersoner. 
Observatörernas teori stärks enligt Europastandarden (SS-EN 12464-2:2014) 
angående sambandet mellan god färgåtergivning och ett visst välbefinnande på 
området. Ljuskällor med en bred spektralfördelning och en neutralvit ljusfärg 
uppfattas fräsch och mer passande en miljö där människor vistas.  

5.1.6 Likheter och skillnader mellan tågplattformar inom klass 4 

Observatörerna drar slutsatsen att kontraster var viktigare än en hög ljusnivå på 
samtliga tågplattformar inom klass 4. Denna teori stärks enligt Europastandarden 
(SS-EN 12464-2:2014) som menar att det finns andra faktorer som förbättrar den 
visuella prestandan, där en hög ljusnivå har visat sig inte alls alltid är det viktigaste 
(SS-EN 12464-2:2014). 

De fysikaliska mätresultaten visar en stor skillnad mellan de olika tågplattformarna 
inom klass 4. Den visuella skillnaden i ljusnivå och ljusfördelning under 
observationerna upplevdes inte som stor.  
 
Habo station upplevdes bäst av undersökta tågplattformar för en person med 
synnedsättning. Observatörerna tror att detta beror på väl avbländade armaturer 
och få slöjluminanser från dessa. De övriga tågplattformarna som 
undersöktes inom klass 4 hade till skillnad från Habo många och stora 
slöjluminanser. Slöjluminanser upplevs som kraftigast i periferin, vilket gör att 
belysningen på gångvägar mot tågplattformen påverkar resenärens visuella 
upplevelse och därmed även orienteringsförmågan (Thaung, 2012). 

Mullsjö- och Linghems tågplattformar upplevdes behagligast att visa på för en 
person utan synnedsättning. Dessa två tågplattformar hade många ljuspunkter, 
vertikalt belysta ytor och ljuskvalitet upplevdes vara hög. Dessa faktorer kan vara 



 

77 

 

anledning till det ökade välbefinnandet. Tågplattformarna på Habo- och 
Huskvarna station skiljer sig åt från de andra undersökta tågplattformarna i det 
avseendet då de, för en person utan synnedsättning, inte upplevdes trygga på 
grund av sin mörka omgivning. Enligt observatörerna är det återigen tryggheten 
som anses vara en av de viktigaste aspekterna för en person utan synnedsättning.  

5.1.7 Likheter och skillnader mellan tågplattformar inom klass 3 

När observation på Mjölbys tågplattform utfördes upplevde observatörerna den 
som trygg att vistas på. En bidragande faktor till den upplevt ökade 
trygghetskänslan på Mjölbys tågplattform tror observatörerna har med de belysta 
fasaderna i den yttre omgivningen att göra. Återigen upplevs stationer som verkar 
ha en välplanerad belysningsplanering tryggare att vistas i.  

Efter observation på samtliga tågplattformar var människor och föremål, för den 
synnedsatte, svåra att upptäcka även på nära håll. Detta tror observatörerna beror 
på låga kontrastskillnader mellan mötande personers klädsel och markytan som 
blir personens bakgrund. Belysningsstyrkan var uppmätt högre än 
belysningsklassens rekommendation på tågplattformarna, detta hjälpte dock inte 
den visuella uppfattningen av föremål för den synnedsatte resenären. Rehnberg 
(2010) visade i sin studie att personer med synnedsättning behöver tydliga 
ljushetskontraster för att kunna orientera sig tryggt och säkert på allmänna platser, 
vilket denna studies resultat bekräftar.  

5.1.8 Likheter och skillnader mellan tågplattformar inom klass 2 

Tågplattformen på Jönköpings station uppfyller kraven på belysning för sin 
klassificering, men upplevs efter en visuell observation med simulerad starr som 
mörk och svår att orientera sig på. Trolig anledning till denna upplevelse trots 
dokumenterad hög medelbelysningsstyrka kan vara en stökig yttre omgivning med 
många ljuspunkter med olika ljusfärger och strålkastare från bilar som rör sig från 
vägen.  Enligt Thaung (2012) kan bländning i extrema fall leda till försämrad syn i 
vissa tillfällen, t.ex. mötande bilstrålkastare på natten.  

Linköping- och Norrköping station hade medelbelysningsstyrkor uppmätta långt 
över rekommenderad belysningsstyrka. Observatörerna tror att detta var orsaken 
till att personer med synnedsättning upplevde svårigheter att orientera sig på 
tågplattformen då ljusa ytfärger reflekterar ljus och upplevs luminanta till sin 
karaktär. De luminanta ytorna upplevdes i sin tur bländande. Dock kan 
observatörerna inte utesluta att fenomenet har med kraftiga slöjluminanser i det 
perifera seendet att göra.  

Enligt Thaung (2012) uppstår slöjluminanser när spilljus från ljuskällan kommer ut 
från armaturen och sprids i en för hög vinkel och når ögat. Slöjluminanser bildar 
en mjölkig yta över hela området eller i ett rum och försämrar förmågan att se 
kontraster. 
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5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Protokollet 

Utformningen av protokollet gjordes med PERCIFAL som grund (Arnkil, Fridell 
Anter, Klarén och Matusiak, 2011). Den visuella bedömningen av samtliga 
stationer utfördes efter protokollet, vilket gjorde att begreppen beskrevs i samma 
ordning. Samma förutsättningar gjorde att samtliga begrepp observerades och 
dokumenterades. Observatören som undersökte tågplattformen med simulerad 
synnedsättning antecknade inte själv vad denne upplevde i protokollet, det gjorde 
den andra observatören utan simulerad synnedsättning. Fördelen med denna 
metod var att personen med synskadeglasögon inte behövde ta av och på sina 
glasögon för att dokumentera observationen på protokollet, vilket hade kunnat ge 
en felaktig helhetsupplevelse ur den synnedsattas perspektiv. Nackdelen med att 
observatören med synskadeglasögon kunde beskriva miljön snabbt och utförligt 
var att viktiga iakttagelser kan ha missats att dokumenteras av observatören som 
antecknade.  
 

5.2.2 Fotometrisk datainsamling 

För att beräkna avstånd mellan mätpunkterna, där belysningsstyrkan uppmättes på 
tågplattformen användes det matematiska mätverktyget “Illuminance grid” (CIE, 
1994).  
 

Observatörerna förlitade sig helt på den matematiska uträkningen av “Illuminance 
grid”. En manuell uträkning av mätpunkter gjordes inte. Eventuella felmarginaler i 
“Illuminance grid” kunde därför ha påträffas utan observatörernas vetskap. 
 

Bedömningen är gjord på belysningsanläggningar i nulägessituation där åldern på 
belysningsprojekteringen är oklar. Mätpunkterna från kalkylbladet följdes korrekt 
och hänsyn togs inte till mätpunkter i närhet av armaturer med slocknade 
ljuskällor. Om ett bättre och kontinuerligt underhåll av ljuskällor på tågplattformar 
gjorts hade kanske det resulterat i en mer rättvis datainsamling av 
medelbelysningsstyrka och jämnhet. Fördelen var att de matematiskt uträknade 
mätpunkterna från “Illuminance grid” följdes och inga avvikelser förekom.  
 

5.2.3 Urval av stationer 

Tre till fyra stationer från varje klassificering valdes ut för undersökning. Trots det 
relativt låga antalet tycks det inte, enligt observatörerna, ha påverkat studien 
negativt då en tydlig helhet har kunnat utläsas ur resultaten. Det finns i nuläget 
inga tågplattformar som är nyprojekterade efter kraven från den senaste 
revideringen av TSD:n. Nyprojekterade tågplattformar hade kunnat ses som 
referensobjekt att väga det egna resultatet mot. De jämförelser och slutsatser som 
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istället har kunnat sammanställas från de kvantitativa och kvalitativa 
undersökningarna har endast kunnat göras inom de egna klassificeringarna.  

5.2.4 Observatörerna 

Den visuella bedömningen genomfördes endast av observatörerna själva. 
Anledningen till detta var att observatörerna hade tidigare kunskaper kring det 
visuella verktyget PERCIFAL (Arnkil, Fridell Anter, Klarén och Matusiak, 2011). 
Det visade sig fördelaktigt då det underlättade och effektiviserade undersökningen 
av tågplattformarna när de utvärderades både med och utan simulerad 
synnedsättning. Nackdelen var att inga personer med verklig synnedsättning 
undersökte tågplattformarna men det ansågs för tidskrävande att utbilda 
utomstående personer som saknar ljuskunskaper för PERCIFAL. Alternativt hade 
en person med grå starr låtit utbildas i PERCIFAL och fått bedöma en av de 
utvalda tågplattformarna, för att jämföra hur lik upplevelsen av en miljö med 
simulerad synnedsättning stämmer överens med en person med verklig grå starr. 
Synnedsättningen som simulerades med hjälp av synskadeglasögonen var endast 
grå starr. Inga slutsatser kan dra kring hur tågplattformarna upplevs med någon 
annan synnedsättning, vilket kan ses som en nackdel. Det finns olika grader av grå 
starr. För att utreda vilken grad som efterliknades när synskadeglasögonen 
användes hade kunnat undersökas av läkare med specialistkunskap inom 
ögonsjukdomar. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer för fortsatt 

forskning  

5.3.1 Slutsatser  

Efter utförda observationer på samtliga tågplattformar och grundandet på tidigare 
forskning kan slutsatsen dras att jämnhet, kontraster i ytfärger i form av ledstråk 
på markytan och en bländfri miljö är viktigast för en person med synnedsättning 
på tågplattformar. Slutsatsen kan även dras att det för den synnedsatte inte krävs 
högre belysningsstyrka på marken för att ett område ska upplevas tryggt och lätt 
att orientera sig på. De krav som finns i nuläget anser författarna, efter 
genomförda undersökningar, är tillräckliga för att bedöma ljusmiljön och de gav 
en god helhetsupplevelse av samtliga tågplattformar inom alla stationsklasser.  
 

Resultaten visar att det inte behövs fler klassificeringar för den synnedsattes skull. 
Författarna anser inte heller att det behövs färre klassificeringar än vad det gör i 
nuläget på grund av de varierande omgivningarna som fanns intill 
tågplattformarna. Det spelade en stor roll för hur ljusmiljön på tågplattformen 
upplevdes och ett mindre antal klasser, tror observatörerna, kan göra det svårare 
att skapa ett samspel mellan periferin och tågplattformen. 

Författarna bedömer att det istället finns ett behov av högre jämnhet och bländfri 
belysning på tågplattformarna. En god jämnhet och en bländfri miljö var viktigt 
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för vistelsen på stationsområdena för resenärerna, särskilt personer med 
synnedsättning. Om alla krav som standarderna förespråkar uppfylls hade 
orienteringen, tryggheten och säkerheten på samtliga perronger förbättrats för 
resenärerna. Kraven på jämnhet, medelbelysningsstyrka och bländning är en del av 
de krav som bör uppfyllas. 
 
För personer utan synnedsättning upplevs väl underhållna och genomtänka 
stationer sett till sin belysning trygga medan stationer med föråldrad belysning 
upplevs otrygga. En modernisering av belysningen på tågplattformarna med fokus 
på jämnhet och bländfrihet skulle därför gynna alla resenärer, med och utan 
synnedsättning. Vidare ser författarna ett behov av att se över underhållet av 
belysningsanläggningarna på stationsområden då det var vanligt förekommande att 
armaturer hade slocknade ljuskällor och smutsig optik.  

5.3.2 Fortsatta studier  

Fortsatta studier med denna studie som grund kan göras för att undersöka hur en 
tågstation upplevs som synnedsatt dagtid. Under dagtid kan kontraster och de 
taktila plattorna tänkas vara av större vikt eftersom att det inte finns någon tänd 
artificiell belysning som kan förtydliga markytan. En studie kring hur lämplig 
styrning kan tillämpas i syfte att spara energi på tågstationer kan undersökas och 
vidare hur detta skapar en miljövänligare belysning på stationer runt om i landet. 
Vid tillämpning av frånvarodämpning bör det inte ge avkall på jämnheten och 
trygghetskänslan på tågplattformarna och kringliggande stationsområde. 

I studien undersöktes endast grå starr som simulerad synnedsättning. Paralleller till 
andra synnedsättningar har inte gjorts. Vidare studier som undersöker om olika 
synnedsättningar kräver olika typer av belysningslösningar eller om de resultat som 
observatörerna i denna studie kommit fram till kan tillämpas för alla olika typer av 
synnedsättningar kan vara intressant att undersöka.  

En vidare utveckling av studien kan vara att undersöka förhållandet mellan den 
yttre omgivningen och belysningen på tågplattformen. Studien kan undersöka om 
belysningen på tågplattformen kan projekteras annorlunda beroende på hur den 
yttre omgivningen och detta även på de tågplattformar som tillhör samma klass.  
Bidragande faktorer i den yttre omgivningen som kan påverka valet av belysning 
på tågplattformen kan vara om det ligger en tungt trafikerad bilväg intill 
tågplattformen eller om det är en mörk och lugn omgivning med mindre 
landsvägar och få ljuspunkter. Ett samband mellan tågplattformarnas 
klasstillhörigheter och belysningskrav mot VGU:s (Vägar och gators utformning) 
olika klasser kan vara en vidareutveckling av denna studie.  

Fortsatta studier skulle även kunna tillämpa Jörgen Thaungs (2009) 
visualiseringsverktyg VISSLA för att simulera flera synnedsättningar. Personer 
med riktiga synnedsättningar kan ge deras bedömning av ljusmiljön på 
tågplattformen.  
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