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RESAN FRAMÅT
Användandet av trä och stål har varit, och förblir, en naturlig del av svensk 
industrihistoria. Lokalt producerade material och en ständig drivkraft att hitta 
innovativa och hållbara lösningar var lika viktigt då som det är för oss idag. 
Med en nätt och enkel formgivning vill vi återspegla Stockholms ambition 
att bli en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Genom gestaltning, 
produktionsmetod och material uttrycker vårt väderskydd kvalitet, 
professionalism och pålitlig transporttjänst.

TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE
Vi vill skapa en behaglig plats, både för resenärer och miljön. Att på ett 
säkert och skyddat sätt ta hand om regionens resenärer och personalen 
på SL och Waxholmsbolaget hela vägen via olika hållplatser. Vi föreslår 
klimatvänliga lösningar, modulkonstruktion i lokalt producerade material. 
Sidor som är stadigt förankrade i pelare innebär fri sikt och skydd från 
kalla vindar. Takets lutning tillåter även utblickar uppåt mot den ständigt 
föränderliga himmelen. När det blir mörkt genererar solcellerna ljus som 
skapar en ombonad och trygg känsla. 

FÖRÄNDERLIGT
Samhälle och teknik utvecklas snabbt och framtiden kräver fl exibla
lösningar. Vi föreslår ett modulärt system med utbytbara delar som möjliggör 
anpassning av standardmodulen till nutida och framtida behov på lokal nivå. 

LÄKANDE
Att resa kollektivt är bra för vårt klimat, det tycker vi är viktigt att förmedla 
till resenären. Genom våra olika tak vill vi kommunicera ett större symboliskt 
värde, att val av tak utefter omgivningen är viktigt. I stadsmiljöer kan taket 
bekläs med sedum för att föra in gröna inslag i den urbana miljön, omvänt 
kan taket i förorten och på landsbygden bekläs med solceller som försörjer 
väderskyddet med el där det kan var långt och kostsamt att dra fram. Sedum 
har en bevisad positiv inverkan på närmiljön genom att kyla staden, fördröja 
regnvatten och skapa en grönare, läkande stadsmiljö.

Vår idé är sprungen ur känslan av att sitta under ett träd. 
Där är det tryggt, inbjudande och familjärt. Tre viktiga 
värdeord vi tog med oss när vi gestaltade väderskyddet 
GREN. Konstruktionen är enkel och modulär. Med en 
stilren formgivning tillverkad av lokala material möjliggörs 
lokal produktion. Väderskyddet möter den digitala 
framtiden med både wifi  och laddningsmöjligheter med 
hjälp av energi genererad av väderskyddets solceller. 

HEJ!

VÄXA TILLSAMMANS 
VISION
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1. Sedumtak
2. Solpanelstak 
3. Glastak
4. Batteri
5. Limträ/galvaniserad stålpelare 
    med inbyggd vattenavrinning
6. Digital modul
7. Plats för reklam, dubbelsidig
8. Prator
9. Glasskivor, modulmått 1.4m med
    kontrastmarkering
10. Digital/analog informationstavla  
    och tidtabell
11. Betongplatta
12. Bänk för 3 personer
13. Wifi  & laddningsmöjlighet
14. Hållplatsens namn
15. Väderskyddsdekal
16. Hållplatsläge
17. LED belysning mellan träribbor
18. Handtag för behövande

Solceller, sedum eller ett dubbeltak åt två väderstreck. På ett enkelt 
sätt kan väderskyddet lokalanpassas efter platsens behov. Tak med 
solceller gör det möjligt att till exempel ladda sin telefon, en smart 
och trygg funktion på mindre urbana platser.

Stadsmiljö

Landsbygd

Kajplats

MODULÄR
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TILLVERKNINGSMETOD
Taket bärs upp av en pelar- och balkstomme som 
förankras i bakkant på en grundplatta vilket tillåter 
fri sikt framåt och åt båda sidor. Alla komponenter 
förtillverkas i fabrik av lättillgängliga råvaror som 
varmgalvaniserat stål, trä och glas. Komponenterna 
består av pelare, stålkonsoler, limträbalkar, glasfyllnader 
och diverse kompletteringar. Elementen kan komponeras 
ihop i ett stort antal olika konfi gurationer. Vedertagna 
tillverkningsmetoder möjliggör lokal tillverkning av alla 
beståndsdelar.
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GRUNDUTFÖRANDE

VÄXA TILLSAMMANS
RITNINGAR

TEKNISK BESKRIVNING

GRUNDKONSTRUKTION
Grundläggning av armerad betong förläggs i liv 
med färdig mark. Grundläggning dimensioneras 
för fasta och rörliga laster. Stommens 
ramar monteras med bult och gängstång till 
grundläggning och kan justeras i höjdled för att 
anpassas till markens lutning.

BÄRVERK
Bärverket består av en pelar- och balkstomme 
av stål med inslag av limträ. Återvunnet stål ska 
premieras vid tillverkningen, rostskydd uppnås 
med en varm galvaniserad behandling som 
ger en matt väderskyddad och slittålig yta. 
Inslag av limträ tillverkas av svensk furu och 
ytbehandlas med klarlack.

YTTERTAK
Yttertaket är en innovativ konstruktion av 
stålkonsoler och armerade limträbalkar vilket 
ger ett smäckert och svävande uttryck. 
Limträbalkarna placeras på distans från 
varandra som möjliggör att ljus sipprar ner 
mellan balkarna. På ovansidan av balkarna 
placeras en glasskiva som bildar snö- och 
regnskydd. Detta glas kan bytas mot en 
tät skiva om man vill installera sedum eller 
solceller på taket. LED belysning fälls in mellan 
balkarna som ger ett behagligt sken från takets 
undersida. 

FYLLNADER AV GLASSKIVOR
Glasskivor ska vara slagtåligt glas, 8 mm 
termiskt härdat säkerhetsglas. Glas förses med 
kontrastmarkeringar.

SITTBÄNKAR
Sits och ryggstöd i klarlackad furu med sido-
stommar och detaljer i varmgalvaniserad plåt.  

Att orientera sig i en urban miljö 
med hög puls kan vara stressigt, 
speciellt om man har kort om tid. 
Tydlig och enkel kommunikation 
är viktigt. Resenären vill kunna 
hämta information snabbt. 
Hållplatsens namn, bokstav 
och vilka linjer som trafi keras är 
tydligt och konsekvent präglade 
på sidan av konstruktionens 
pelare och tak. 

ATT HA ALLA I ÅTANKE: MINSKAD 
STRESS FÖR CHAUFFÖRER
Väderskyddets design är transparent 
och med den dimmade belysningen blir 
det mycket lättare för busschauff örer att 
med en snabb blick se vem som står 
och väntar på hållplatsen. Om det inte är 
nödvändigt kommer chauff ören inte ens 
behöva sakta in och kan därmed spara 
bränsle. 

PÅKLÄDD

BAK

FRONT

PLAN

TAKPLAN

STRECKADE LINJER REPRESENTERAR 
PÅKLÄDD VÄDERSKYDD
SKALA 1:20 (A1)

SEKTIONSIDA SIDA

SEKTION

KOMMUNIKATION
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VÄXA TILLSAMMANS
SOCIAL HÅLLBARHET & MILJÖASPEKTER

TRÄ PÅ LANDSBYGDENSTÅL I STADEN

Vårt väderskydd kommer fungera som ett 
tryggt, inbjudande och hjälpsamt nätverk 
runt hela regionen - som små off entliga 
servicenoder. GREN är en mötesplats 
som tänds när det blir mörkt samt en 
laddningsplattform för mobil, cykel & scooter. 
Framtiden kommer innebära färre bilar och 
fl er typer av kollektiv- & micromobiliteter. 
Formgivningen bakom GREN är anpassad för 
framtiden.  

ETT VAL SOM FORTSÄTTER VÄXA
Möjligheten att kunna producera ett väderskydd i trä kommer att bidra till ett 
minskat koldioxidavtryck och därmed gynna vårt klimat. Träkonstruktion är ett 
hållbart val med många fördelar för miljön. Trä kräver mindre energi och vatten 
under produktion. Trä är också en förnybar källa som producerar syre under sin 
tillväxt. Tillsammans fortsätter vi att växa: Storstadsregionen, människor som 
bor i den och naturen.

NATURLIGT - FÖR ALLA  
Sedan vi var små har trädens famn fångat oss. Det är något speciellt med 
att sitta under grenarna och titta upp. Oavsett ålder har vi alla skapat oss en 
relation till träden och naturen. Trä som material har haft en betydande roll i 
svensk byggnadshistoria. Det är varmt, snällt och taktilt - alltså ett självklart 
val när både bänk och konstruktion gestaltades. Vårt traditionella kulturarv 
med användade av trä möter framtidens olika moderniteter. Vårt väderskydd 
presenterar ett fi nt möte mellan de två utan att tappa respekten för vad som är 
viktigast: vår natur. 

HÅLLBAR PRODUKTION
Vi vill kunna producera vårt väderskydd lokalt och därför blev tillverkningsmetod 
och material tidigt delaktiga i vår process. I svensk byggindustri är både trä 
och stål självklara material med sina oändliga fördelar, både ekonomiska och 
miljömässiga. Genom att producera lokalt slipper vi även längre transporter 
som i sin tur leder till ett minskat utsläpp av CO2. 

MOBILITET FÖR FRAMTIDEN
Limträ/Galvaniserat stål
Sedum
Solcell
Glas

MATERIAL

Solcellsdriven belysning

– $
– CO2

+ O2


