
Den ideala bytespunkten
– med resenären i fokus

k2020
 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet

karaktärsstark belysning

DEN TILLGÄNGLIGA

BYTESPUNKTEN

EFFEKTIV FÖR 
KOLLEKTIVTRAFIK

NÄRHET OCH GODA 
FÖRBINDELSER

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

MÖTESPUN

OLIKA GRAD
AV KONTAK

STIMULERA M

BYTESPUNKTE

MÖTESPLA

TÄTHET

KORSNINGSPUNKT

SAMUTNYTTJADE YTOR 

DEN KONCENTRERADE 

BYTESPUNKTEN

BLANDADE FUNKTIONER

AKTIVITET OCH VILA 

VARIERADE AKTIVITETER 
ÖVER TID

DEN LEVANDE 

BYTESPUNKTEN



2

K 2020
En bytespunkt är en plats i staden där 
kollektivtrafi klinjer möts och resenärer kan byta. 
En knutpunkt är mer än en bytespunkt, här 
fi nns mer service och en tätare bebyggelse. På 
alla platser där kollektivtrafi kens fordon stannar 
kommer människor att röra sig. Målet med 
K2020 är att kollektivtrafi ken skall öka, resandet 
skall mer än fördubblas. Det innebär att det är 
många fl er som vid knutpunkter, bytespunkter 
och hållplatser skall gå av och på fordon, vänta 
och vistas i stadsmiljön. 

Denna rapport är en del av arbetet med K2020 
och en av grunderna för det fortsatta arbetet 
med att skapa en kollektivtrafi kstruktur som kan 
ta hand om och attrahera fl er resenärer. I andra 
delar av K2020-projektet belyses trafi kens behov, 
en aspekt som inte fi nns med i denna rapport.

K2020 ingår som en del i Göteborgsregionens 
arbete för en uthållig tillväxt vilken bygger på de 
tre dimensionerna social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet. Grunden är ”det goda 
livet” – visionen för Västra Götaland. GR 
förbundsstyrelse utgör styrgrupp för K2020.

Mer om K2020 fi nns på www.K2020.se
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k2020
 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet

Denna rapport är framtagen av Gehl Architects 
i samarbete med K2020-projektet i Maj 2007. 
Som utgångspunkt för rapporten anordnades en 
workshop med deltagare från Göteborgs stad, 
Västtrafi k, GR och arkitekter från Gehl Achitects. 
Den här rapporten är en sammanfattning och 
utveckling av det som diskuterades under 
workshopen.  
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MÅL
Avsikten med att skapa visioner och kvalitetsmål för 
den ideala bytespunkten är att de skall beskriva hur 
utformningen på och kring bytespunkterna kan medverka 
till att höja kvaliteten på kollektivtrafi ken i stort. En 
ökad kvalitet är en förutsättning för ett ökat resande. 
Kvalitetsmålen skall kunna användas som ett strategiskt 
redskap vid planering och utformning av bytespunkter. 
De är tänkta att användas både som ett analysredskap av 
befi ntliga bytespunkter och som kvalitativa riktlinjer vid 
ny- eller ombyggnad. De är formulerade som generella 
kvalitetsmål och kan användas i arbetet för vilken plats 
som helst i Göteborg. Rapporten utgår från resenärens 
perspektiv och behandlar inte körvägar och utrymme för 
kollektivtrafi kens fordon.

Målsättning för denna rapport:

1. Att formulera visioner för den ideala   
 bytespunkten med resenären i fokus.

2. Att formulera kvalitetsmål som kvalitativa   
 riktlinjer för gestaltningen av den ideala   
 bytespunkten.

3. Att illustrera idéer till principiella designlösningar  
 av den ideala bytespunkten.

4. Att materialet skall vara användbart vid planering  
 och utformning av såväl större som mindre    
 bytespunkter, knutpunkter och hållplatser.
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FRAMTIDSTRENDER
Visionerna för den ideala bytespunkten utgår 
från ett antal framtidstrender. Trenderna är 
baserade på studier gjorda av Gehl Architects 
kring användningen av det offentliga rummet 
och livsstilsförändringar samt forskning kring 
”megatrender” gjord av Institutionen för 
framtidsforskning i Köpenhamn. Framtidstrenderna 
sätter fokus på de förändringar och nya krav som 
kommer att ställas på den ideala bytespunkten i 
framtiden.
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DEN INTELLIGENTA
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DEN TILLGÄNGLIGA
BYTESPUNKTEN

DEN TRYGGA 
BYTESPUNKTEN
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SOM

MÖTESPLATS
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DEN HÅLLBARA
BYTESPUNKTEN

DEN KARISMATISKA
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KVALITETSMÅL
De nio kvalitetsmålen för den ideala bytespunkten 

tar sin utgångspunkt i framtidstrenderna och 
problematiken och potentialen för dagens 

bytespunkter. Kvalitetsmålen är formulerade 
som kvalitativa riktlinjer och skall ses som mål 
för att utforma bra bytespunkter, ej som krav. 

Kvalitetsmålen kan användas i arbetet med både 
små och stora, befi ntliga och nya bytespunkter 

för att höja kvaliteten och stödja en hållbar 
utveckling med resenären i fokus.
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1. DEN TRYGGA BYTESPUNKTEN

referenser

Många upplever idag det offentliga rummet som otryggt; dels beroende på 
monofunktionell bebyggelse som står tom under delar av dygnet, dels på grund 
av en ökad medvetenhet kring brott och olyckor. Passiv övervakning, välutformad 
belysning och förutsättningar för folkliv motverkar detta. En trygg bytespunkt måste 
också kunna erbjuda en säker trafi kmiljö för alla trafi kanter.

kvalitetskriterier
Befolkad
En trygg bytespunkt är en befolkad bytespunkt. Bemanning 
med personal, resenärer eller andra som befi nner sig på 
bytespunkten är en av de mest effektiva trygghetsåtgärderna. 
Även passiv övervakning från fönster, balkonger, terrasser och 
entréer som ger uppsikt över bytespunkten gör den till en 
tryggare och säkrare plats. 

Trygg miljö 
En omsorgsfull utformning med god överblick och hög 
kvalitativ belysning ökar känslan av trygghet på en 
bytespunkt. Belysningen bör utformas i mänsklig skala med 
lågt sittande belysning och riktad belysning som ej kastar 
långa skuggor. Miljön bör vara välskött och omhändertagen 
med en rumslig utformning som erbjuder god överblick både 
på dagen och kvällen.

Trafi ksäker
Tung trafi kbelastning vid bytespunkter kräver hög 
trafi ksäkerhet. Bytespunkten skall kunna erbjuda säker och 
trygg framkomlighet för gående och cyklister. Bra uppsikt 
och säkra övergångsställen är grundläggande för en trygg 
bytespunkt. 
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2. DEN LEVANDE BYTESPUNKTEN
Idag har vi längre öppettider, mer fl exibla arbetsdagar samt höga förväntningar på 
service och aktiviteter. Vi kan också se en ökad ohälsa i samhället och behovet av motion 
ökar. En levande bytespunkt är aktiv både på dagen och kvällen, under hela veckan och 
året. En grundläggande hörnsten är att blanda funktioner och aktiviter som är aktiva 
olika tider på dygnet och att erbjuda service som är öppet länge. Det bör fi nnas goda 
möjligheter för såväl aktivitet som vila i en levande bytespunkt.  

referenser

Varierade aktiviteter över tid
En levande bytespunkt erbjuder en stor variation av aktiviteter 
som skiftar över dygnet, året och veckan. Platser med skydd 
för väder och vind och uppvärmda platser utökar nyttjandet 
över årstiderna. Speciella evenemang såsom julmarknader, 
skridskoåkning, kulturaktiviteter eller utställningar kan 
aktivera bytespunkten och skapa variation över året. 

Aktivitet och vila
Genom att skapa goda förutsättningar för dagliga aktiviteter 
som att ta sig fram till fots eller cykel och erbjuda trevliga 
platser för vila, etableras grunden för en levande bytespunkt. 
Många upplever ett alltmer stressigt samhälle och bytespunkten 
bör ge möjlighet till ro och vila. Närvaro av grönska och närhet 
till parker verkar rogivande för resenären. På eller i närheten 
av bytespunkten bör också möjlighet till lek och sportaktivitet 
erbjudas. 

Blandade funktioner
Blandade funktioner är av grundläggande betydelse för 
skapandet av en bytespunkt som är levande både dag 
och kväll under hela veckan. Genom att samla handel, 
arbetsplatser, bostäder och rekreation kring en bytespunkt 
skapas bättre förutsättningar för en levande miljö. Det är 
fördelaktigt om en bytespunkt kan erbjuda service med långa 
öppettider och vara kopplad till ett stadsdelscentrum.

kvalitetskriterier
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3. DEN KONCENTRERADE BYTESPUNKTEN

referenser

I moderna städer fi nns 6-9 gånger färre människor per byggd kvadratmeter än för 
100 år sedan, mycket beroende på en höjd levnadsstandard. Genom att lokalisera 
bytespunkten som navet i en tät bebyggelse samlas funktioner och människor och 
bytespunkten har förutsättningar att bli en destination med service och aktiviteter. 
Bytespunkten bör kopplas till befi ntliga och nya gång- och cykelstråk för att 
integreras effektivt i ett nätverk av förbindelser.    

Täthet
Genom att samla verksamheter, människor och 
kommunikationer ökar förutsättningarna för liv och aktivitet 
kring bytespunkten. Att bygga tätt och på alla sidor om 
en bytespunkt skapar kortare avstånd, ett större underlag 
för offentlig transport samt ökad möjlighet för etablering 
av service. En större täthet ökar förutsättningarna för att 
bytespunkten kan bli en målpunkt, inte bara en bytespunkt för 
kommunikationer.

Korsningspunkt
Bytespunkten bör lokaliseras utmed strategiska och väl 
lokaliserade huvudgång- och cykelstråk och utgöra navet i 
ett väl fungerande nätverk av förbindelser. Det är viktigt att 
sammanfoga olika transportleder till en korsningspunkt för att 
uppnå goda förutsättningar för att etablera bytespunkten som 
centrum för aktivitet och statsliv. 

Samutnyttjade ytor 
För att uppnå en koncentrerad och effektiv bytespunkt med 
närhet mellan människor, funktioner och transportsätt krävs 
ett intelligent och högt utnyttjande av ytor. Genom att planera 
för ytor och utrymmen som fl exibelt kan användas för fl era 
funktioner minskar ytbehoven och bytespunktens skala kan 
reduceras.

kvalitetskriterier
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4. DEN TILLGÄNGLIGA BYTESPUNKTEN
Bytespunkten hanterar ett stor mängd trafi kanter som alla skall samsas på en 
koncentrerad plats. Tillgängligheten till bytespunkten är avgörande för hur attraktiv 
den upplevs. Enkla och smidiga byten mellan färdsätt och hög tillgänglighet för alla 
användargrupper. Särskild prioritet bör ges fotgängare och cyklister då dessa är de 
mest sårbara trafi kanterna. Kollektivtrafi kens fl öde genom bytespunkten bör vara så 
jämn och effektiv som möjlig för att korta väntetider och möjliggöra täta avgångar.  

referenser

Effektiv för kollektivtrafi ken
För att kunna konkurrera med bilen måste kollektivtrafi ken 
erbjuda täta avgångar och korta väntetider. En utbyggd 
kollektivtrafi k ökar bytespunktens attraktivitet. 
Kollektivtrafi ken bör säkras god framkomlighet och prioriteras 
framför biltrafi ken.

Tillgänglig för alla
Centralt för en bytespunkt är tillgängligheten för alla 
användare. Barn, äldre, funktionshindrade, barnvagnar, 
rullatorer etc måste alla ges möjlighet att nå bytespunkten på 
ett tillfredställande sätt. Hög kvalitet på beläggningen, plana 
ytor, platser för vila och tydliga markeringar och anvisningar är 
faktorer som ökar tillgängligheten.

kvalitetskriterier

Närhet och goda förbindelser
Många transportmedel behöver säkras god tillgänglighet till 
bytespunkten. Alla passagerare är någon gång under resan 
fotgängare och bytespunkten bör erbjuda en högkvalitativ 
gång- och cykelmiljö och goda förbindelser med omgivningen. 
Närhet till skyddad cykelparkering, intelligenta lösningar för 
parkering av bilar samt goda möjligheter för att hämta och 
lämna är viktigt för att underlätta korta och enkla byten 
mellan färdsätt. 
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5. BYTESPUNKTEN SOM MÖTESPLATS
Vi lever ett mer privatiserat liv idag i ett samhälle där segregationen ökar. Detta 
ställer högre krav på att offentliga platser fungerar som mötesplatser för människor. 
Bytespunkten har potential att bli en bra mötesplats då det är en plats där många 
olika människor befi nner sig och passerar förbi. En förutsättning för en mötesplats är 
att det fi nns platser att mötas på och uppehålla sig i men också att man kan se och 
höra varandra väl. Det bör ges möjlighet för olika typer av möten, från att vara passiv 
åskådare till att aktivt delta i samtal. 

referenser

Mötespunkt
En bra mötesplats har en mötespunkt; en naturlig plats 
att stämma träff vid och uppehålla sig på. Mötespunkten 
vid en bytespunkt är en central och synlig plats där många 
vägar möts och där man har god uppsikt över avgångar och 
ankomster. Exempel på en mötespunkt kan vara en skulptur, 
en klocka, en central trappa eller ett café.

Olika grader av kontakt
Möten består inte bara av samtal. Att betrakta och höra andra 
är också sätt att mötas på i offentliga miljöer. Den indirekta 
kontakten är ofta första steget till mer direkta möten och 
bör tillgodoses i utformningen. På en bytespunkt bör man ha 
möjlighet att lätt kunna välja nivån av kontakt, att kunna dra 
sig undan eller att delta.

Stimulera möten 
Förutsättningarna för att mötas ökar ju längre tid människor 
uppehåller sig på en plats. Funktioner som uteserveringar, caféer, 
något att göra eller något att se på, är faktorer som stimulerar 
möten. Sittplatser bör vara välplacerade, klimatskyddade och 
solbelysta med uppsikt över människor i rörelse. En låg ljudnivå, 
låga hastigheter och små mått förenklar möjligheten för möten. 
Kulturella aktiviteter kan inbjuda till nya kontakter mellan 
människor i alla åldrar, av olika social status eller med olika 
kulturell eller etnisk bakgrund.   

kvalitetskriterier
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6. DEN BEHAGLIGA BYTESPUNKTEN
Kvaliteten på det offentliga rummet är avgörande för om människor väljer att vistas 
där eller ej. På en bytespunkt befi nner sig många för att de måste, och den upplevda 
väntetiden är längre än den aktuella. För att minimera den upplevda väntetiden bör 
bytespunkten vara en plats man kan njuta av, en plats man väljer att vistas i för att 
den är behaglig. Bytespunkten bör kunna erbjuda ett bra mikroklimat och en mänsklig 
skala. En behaglig bytespunkt är vacker, stimulerande för sinnena och omsorgsfullt 
utformad. 

referenser
Behagligt klimat
Den behagliga bytespunkten bör kunna erbjuda fridfulla 
platser i ett bra mikroklimat. Vinden är en av de faktorer 
som har störst negativ påverkan på offentliga platser. 
Regn, snö, buller och avgaser från trafi ken bör så långt 
som möjligt minimeras. Att kunna sitta utomhus i lä och 
i solen eller inomhus med god tillgång till dagsljus höjer 
attraktivitetsvärdet, särskilt på vintern.  

Mänsklig skala
En plats i mänsklig skala med små mått och hög detaljering 
medverkar positivt till upplevelsen av en plats. Det bör fi nnas 
små platser i stora rum, intim möblering samt skyltar och 
belysning som medverkar till en behaglig stämning. 

Omsorgsfull 
En omsorgsfullt utformad bytespunkt stimulerar våra sinnen; 
syn, hörsel, ljud, lukt och känsel. Det bör fi nnas något vackert 
att se på och behagliga material att känna på. Konstnärlig 
utsmyckning och väl designade miljöer medverkar till att 
skapa en vacker bytespunkt. Närvaro av natur, vatten och 
grönska stimulerar sinnena och ger ro. En behaglig bytespunkt 
bör även vara väl omhändertagen vad gäller t ex städning.

kvalitetskriterier
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7. DEN INTELLIGENTA BYTESPUNKTEN
Idag har vi ett samhälle med utvecklad digitalisering, hög utbildningsnivå och 
avancerad teknik. Det skapar goda möjligheter att tillgodose ökade krav på 
lättillgänglig, interaktiv och korrekt information även om grunden för förståelsen av 
bytespunktens funktion ligger i dess fysiska utformning. Information behöver vara 
pedagogiskt utformad och fi nnas i både digital och analog form för att passa olika 
målgrupper och individer. Bytespunkten är en utmärkt plats för samhällsinformation, 
utbildning och underhållning. 

referenser
Tydlig och enkel
Det är oerhört viktigt att informationen på en bytespunkt 
är pedagogisk, tydlig, lättläst och lättillgänglig. Senaste 
informationen över avgångs- och ankomsttider är obligatorisk 
och måste vara tillgänglig för alla resenärer. Unga, gamla, 
funktionshindrade och icke svensktalande skall alla lätt kunna 
ta till sig och förstå informationen.

Interaktiv information
Trådlöst internet, sms, mobilteknologi och smarta system 
existerar idag och kan utnyttjas effektivt i en bytespunkt. 
Individuellt anpassad information, interaktiv information, 
enkla biljettsystem och realtidsinformation är några av 
möjligheterna. En bemannad bytespunkt är dock fortfarande 
en uppskattad, effektiv och interaktiv informationskälla.

Underhållande och upplysande
Dagens informationslystna samhälle efterfrågar mer än 
endast upplysning angående transport. Väder, underhållning, 
samhällsinformation och lokalinformation samt senaste 
nyheterna kan skapa mervärde och underhålla i väntetider. 
Det är dock viktigt att hitta en balans så att den nödvändiga 
trafi kinformationen inte blir lidande.

kvalitetskriterier



ECO SH

butiker med ekologiska varor

återvinning av avfall

miljöinformation

hållbara och energieffektiva material

lolalt omhändertagande av dagvatten

robust och tålig utformning

lågenergibelysning
Varierad grönska

minimering av hårdgjorda ytor

prioritering för fotgängare och cyklister

22



23

8. DEN HÅLLBARA BYTESPUNKTEN
Global uppvärmning, ökad energiförbrukning samt högre förbrukning av 
ändliga resurser är en del av dagens verklighet. Att stärka kollektivtrafi ken 
är ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar stadsutveckling. 
Bytespunkterna kan bidra genom en robust och fl exibel utformning samt 
användandet av resurssnåla och hållbara material. 

referenser
Hållbara transportmedel
Kollektivtrafi k är ett hållbart transportalternativ och bör 
göras så attraktiv som möjligt, bättre och mer lockande än 
bilen. Förutom ett effektivt kollektivtrafi ksystem med hög 
utnyttjandegrad kan kollektivtrafi ken drivas av förnyelsebara 
energikällor. Fotgängare och cyklister bör ges de bästa 
förhållanden och bästa tillgänglighet.

Ekologisk
Hållbar utformning innebär allt från användandet av 
miljövänliga material till energisnåla lösningar och passiv 
uppvärmning. Naturligt omhändertagande av dagvatten, 
varierad grönska, sopsortering samt ekologiska produkter 
är andra faktorer att överväga för att skapa en hållbar 
bytespunkt.

Robust utformning
En robust bytespunkt bör kunna hålla länge och vara 
anpassningsbar och fl exibel för att klara av att möta 
förändringar i framtiden. En bytespunkt som är omsorgsfullt 
utformad blir mindre utsatt för vandalism och därmed mer 
hållbar. Att kontinuerligt planera inför framtiden är en viktig 
del av utformningen av en beständig och robust bytespunkt.

kvalitetskriterier
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9. DEN KARISMATISKA BYTESPUNKTEN
I ett samhälle med allt större fokus på immateriella värden och en större variation 
av individuella livsstilar ökar kravet på platser med stark karaktär och individuell 
anpassning. En bytespunkt skall vara en plats som alla kan identifi era sig med och 
som möter målgruppers skilda behov. Bytespunkten bör också ha en stark identitet 
och vara lokalt förankrad i sin omgivning. Slutligen bör bytespunkterna vara lätta att 
känna igen och visuellt synliga oavsett storlek och placering. 

referenser
För alla målgrupper
Bytespunkten skall kunna passa alla samtidigt som den också 
passar den enskilda individen. Målgruppsundersökningar ger 
en klarare bild av de skilda krav och önskemål som ställs. 
Pendlaren har andra behov än turisten eller barnfamiljen men 
alla skall kunna identifi era sig med bytespunkten och känna 
sig välkomna.

Stark identitet
Samtidigt som bytespunkter skall ha en gemensam nämnare 
så skall de också kunna ha en egen stark identitet och 
karaktär. Varje bytespunkt har en lokal unik situation att 
förhålla sig till som kan stärka bytespunktens egna identitet. 
Bytespunkten kan också ha olika teman för att styrka dess 
särprägel, allt från konst och kultur till ekologi och design.

Igenkännbar
En bytespunkt som är visuellt tydligt markerad och har en 
igenkännbar sammanhållen profi l underlättar användandet av 
kollektivtrafi ken. En knutpunkt kan fungera som riktmärke och 
också underlätta orienterbarheten i staden. Man skall kunna 
känna igen en bytespunkt även vid ett första besök.

kvalitetskriterier
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DEN TILLGÄNGLIGA

BYTESPUNKTEN

EFFEKTIV FÖR 
KOLLEKTIVTRAFIK

NÄRHET OCH GODA 
FÖRBINDELSER

TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

MÖTESPUNKT

OLIKA GRADER 
AV KONTAKT

STIMULERA MÖTEN

BYTESPUNKTEN SOM 

MÖTESPLATS

TÄTHET

KORSNINGSPUNKT

SAMUTNYTTJADE YTOR 

DEN KONCENTRERADE 

BYTESPUNKTEN

BLANDADE FUNKTIONER

AKTIVITET OCH VILA 

VARIERADE AKTIVITETER 
ÖVER TID

DEN LEVANDE 

BYTESPUNKTEN

BEFOLKAD

TRYGG MILJÖ 

TRAFIKSÄKER

DEN TRYGGA 

BYTESPUNKTEN



KVALITETSKRITERIER
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Det är inte möjligt att i alla lägen uppnå 
alla kvalitetsmål. Vid planeringen av en 
specifi k bytespunkt kommer det att visa 
sig att vissa mål är viktigare än andra och 
en avvägning bör göras i varje enskilt fall. 
Att skapa en trygg bytespunkt är dock ett 
grundkrav och en förutsättning för många 
av de andra av kvalitetsmålen.

BEHAGLIGT KLIMAT

MÄNSKLIG SKALA

OMSORGSFULL

DEN BEHAGLIGA

BYTESPUNKTEN

TYDLIGT OCH ENKELT

INTERAKTIV INFORMATION

UNDERHÅLLANDE OCH 
UPPLYSANDE

DEN INTELLIGENTA

BYTESPUNKTEN

FÖR ALLA MÅLGRUPPER

IGENKÄNNBAR

STARK IDENTITET

DEN KARISMATISKA

BYTESPUNKTEN

HÅLLBARA
TRANSPORTMEDEL

ROBUST UTFORMNING

EKOLOGISK

DEN HÅLLBARA

BYTESPUNKTEN

K



överblickbar

belyst på kvällen

säkra cykelbanor i trygg miljö

plats för vila med uppsikt

daglig motion

koppling till befintliga cykelstråk

tillgänglig för alla

tydlig skyltning ökar tillgängligheten

god tillgänglighet för cyklister

en plats att mötas vid

tillåter nivåer av kontakt

klimatskyddad och väl utformad

omsorgsfullt utformad i mänsklig skala

hög kvalitet och behagligt klimat

pedagogisk information

trådlåst internet

realtidsinformation

robust utformning

hållbara material

hållbart transportsätt

passiv övervakning

befolkad plats

platser för avslappning

blandade funktioner

mitt i centrum av bebyggelse

definierar centrum

nära till bostäder och arbete

nära mellan människor

mötesplats

detaljer och mänsklig skala

behagligt klimat och fin detaljering

små effektiva mått

tillvaratar befintliga kvaliteter

lokalt förankrad

identitietsskapande och passar alla

identitetsskapande design

igenkännbar design 
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bemannad

öppet länge

samutnyttjade ytor

tillgänglig för alla

sittplatser med uppsikt och avskiljdhet

klimatskyddad och omhändertagen 

interaktiv informaition

passivuppvärmd

samanhållen design

trygg belysning och passiv övervakning

blandade funktioner öppet länge

centralt lokaliserat

högkvalitativa förbindelser

människor i rörelse

vacker och behaglig belysning

lågenergibelysning

karaktärsstark belysning

trafiksäker miljö

korsningspunkt

effektiv offentlig transport

dämpad ljudnivå

omsorgsfullt utformad

tydlig trafikinformation

underhållning

minimering av hårdgjorda ytor 

ekologisk identitet

människor i rörelse

plats för lek och interaktion

multifunktionell yta

tillgänglig yta

något att göra tillsammans

stimulerar sinnena

föränderlig

passar alla målgrupper
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För att kunna uppnå så många av kvalitetsmålen på en
så effektiv yta som möjligt bör man sträva efter att varje
del av bytespunkten uppfyller så många kvalitetsmål som
möjligt. Exempelvis kan bytespunktens belysning skapa
både en trygg miljö, en stark identitet och vara vacker
samtidigt som den är energisnål och ökar trafi ksäkerheten.

DEN IDEALA BYTESPUNKTEN

Den trygga bytespunkten

Den levande bytespunkten

Den koncentrerade bytespunkten

Den tillgängliga bytespunkten

Bytespunkten som mötesplats

Den behagliga bytespunkten

Den intelligenta bytespunkten

Den hållbara bytespunkten

Den karismatiska bytespunkten



SLUTSATS

För att locka fl er resenärer till kollektivtrafi ken 
krävs att de miljöer resenärerna skall vistas i 
har en funktionell och vacker utforming med 
hög kvalitet. Det skall vara en miljö som lockar 
till vistelse för många, både resenärer och 
andra. Genom en bra utformning blir tiden på 
knutpunkten, bytespunkten eller hållplatsen en 
positiv upplevelse och kollektivtrafi kresan ett 
attraktivare alternativ.

Kvalitetsmålen för den ideala bytespunkten 
beskriver vad man skall sträva efter att uppnå 
i en bytespunkt, inte hur det skall uppnås. Hur 
man utformar en bytespunkt för att uppnå målen 
baseras i hög grad på dess unika förutsättningar 
och problemställningar. 

För att planera och bygga en bra utgångspunkt 
där fl era av kvalitetsmålen tillgodoses krävs 
att olika instanser och expertiser samverkar 
på tvärs och över lång tid. Kvalitetsmålen är 
tänkta att vara ett strategiskt redskap i alla steg 
i processen; under planeringen, utförandet och 
underhållet av en bytespunkt.
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K2020 – Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet 
är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som 
genomförs i samverkan mellan Göteborgsregionens 
kommunalförbund, Göteborgs Stad, Västtrafik, Vägverket, 
Banverket samt Västra Götalandsregionen. Syftet med K2020 
är att skapa en gemensam framtidsbild som underlag för 
planering och beslut i respektive organisation.

Denna rapport är en del av K2020-arbetet och beskriver hur 
den ideala bytespunkten kan utformas utifrån resenärernas 
krav. En bytespunkt är en plats i staden där kollektivtrafikens 
resenärer kan byta mellan olika linjer. Den ideala bytespunkten 
är en trygg mötesplats med många funktioner samlade på en 
liten yta. 

Denna rapport beskriver nio kvalitetsmål – kvalitativa 
riktlinjer för att utforma bra bytespunkter ur resenärens 
perspektiv. Kvalitetsmålen är tänkta som ett redskap vid 
analys av befintliga bytespunkter och vid om- och nybyggnad. 
En funktionell och vacker utformning av de miljöer där 
kollektivtrafikresenärerna skall vistas är en viktig del av en 
attraktiv resa.
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