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Inside Out
VÅR VISION
Vad gör en stadsmiljö attraktiv? Vi tror att stadens alla intryck, 
visuella och audiella, tillsammans med mänskliga möten lägger 
grunden för en stad att trivas i. I stadsmiljöer som inbjuder till 
vistelse, lång som kort, stimuleras vi. Det leder till att våra offentli-
ga rum befolkas vilket i sin tur skapar en attraktiv och trygg stad. 
Stockholms kollektivtrafik spelar en viktig roll här. Vår vision är ett 
väderskydd som hjälper till att befolka staden, som underlättar 
resandet och som gör gatans vistelse ännu mera attraktiv. 

Vår berättelse börjar i Stockholms stadslandskap. Hustakens falsade plåtar är ett av 
stadens särdrag som vi har inspirerats av. Fasadernas och takens färger i de ljusa 
ockrafärgerna sätter tonen för färgsättningen. 

Stockholm är en stad som kännetecknas av innovation och högteknologi. Vårt vä-
derskydd är smart på samma sätt. Batterilagring, solenergi och grönska är självkla-
ra framtidasäkrande komponenter. 

Vidare är ett demokratiskt och öppet samhälle vårt lands signum, något vi har velat 
understödja i vår gestaltning genom att vara generösa i stadens offentliga rum. 
Att resa kollektivt är en så kallad nödvändig resa. Det är oftast inte ett frivilligt val 
vi gör och vi anser därför att det är av stor vikt att denna nödvändiga vistelse kan 
genomföras på en variation av olika sätt. Vårt väderskydd är öppet och generöst 
samtidigt som det erbjuder ett skydd mot ruskväder. 

Vi vill också bygga vidare på det enkla men ständigt återkommande arkitektoniska 
temat av pelar-och balkstruktur. Formspråket som berättar om ”det burna och det 
som bär” är tidlöst klassiskt och syns i byggnadsverk från alla tidsepoker.  Pelare 
och balk tillsammans med den karakteristiska falsen bygger följaktligen grunden till 
vårt förslag till formspråk för Stockholms nya väderskydd. 

VÅRT FÖRSLAG
Förslaget bygger på ett mycket flexibelt system med få artikelnummer men stora 
möjligheter till anpassning för de olika miljöer som väderskydden kan hamna på. 
Stommen bygger på två olika vertikala specialritade balkar samt två olika horison-
tala balkar. Alla profiler har utvändiga ”falsar” för optimala möjligheter att mon-
tera glas, sträckmetall eller annat skivmaterial samt belysning, skyltar och möbler 
mm. Varje sektion av material mellan de vertikala profilerna är uppdelad i två delar 
för att förenkla montering och minska kostnader om en glasskiva skulle gå sönder. 
Detta gör också att man kan variera materialen för att ge ett enskilt väderskydd en 
identitet som är platsspecifik. 

På de vertikala profilerna vilar två horisontala balkar, två olika balkar med olika 
funktioner. De har olika höjd för att ge taket en lutning för vattenavrinning. Taket 
består av tvärgående glasskivor som monteras ihop av längsgående beslag. Här 
syns en tydlig referens till stadens taklandskap med dess falsade plåt. I bakkant av 
taket sitter en hängränna samt ett stuprör för hantering av regnvatten.
 
Vi har valt att döpa vårt förslag till InsideOut eftersom vi vill att väderskydden skall 
kunna användas både på insidan och utsidan. På flera platser i staden finns det 
möjlighet att utnyttja väderskyddets utsida till regnskydd och sittmöbler. Det är ock-
så bra för distansering om man kan sitta på var sida av glaset. 

Vy framifrån  

Vinter- respektive sommarbild i gatumiljö

Belysning och installationer
Den främre horisontala balken har en belysningslist inmonterad för att ge ett all-
mänljus i framkant på väderskyddet. Detta ljus sprider sig in i väderskyddet samt 
fram till kanten på trottoaren så att man tydligt ser var vägen börjar och vart bus-
sen stannar. I den bakre horisontala balken monteras små spottar som riktar ljuset 
över informationsskyltarna som är monterade på väggarna. Detta ljus blir inte 
skuggat av personer inne i väderskyddet. Prator-knapp och högtalare integreras i 
de vertikala kryssprofilerna.

Möblemang
Bänkar, enskilda sittplatser och lutbrädor monteras i de vertikala balkarna. Möb-
lerna kan monteras i alla balkar och kan vara för enskilda platser upp till bänkar 
för flera personer. Alla möbler kan monteras på olika höjder för bästa tillgäng-
lighet. Tillgänglighetsanpassade armstöd kan placeras direkt på bänkarna eller 
i balkarna. Möblerna är tänkta att vara av ett obehandlat träslag som tål vårt 
klimat och som åldras fint trots hårt slitage.

ETT VÄDERSKYDD FÖR VÅR GEMENSAMMA FRAMTID
Vi står inför en samhällsutmaning. Vi har en miljöskuld att betala tillbaka till våra 
kommande generationer. Med devisen ”ingen kan göra allt men alla kan göra 
något” ser vi att  ett nytt väderskydd i Stockholm bör beakta följande fyra centrala 
dimensioner av hållbarhet:: 

De ska hålla länge. 
Materialen vi väljer ska hålla i minst 20 år och vara så underhållsfria som möj-
ligt. Vi har valt att arbeta med aluminium, glas och trä. Det är beprövade material 
som vi vet kommer tåla den offentliga miljö de ska stå i under lång tid. För att inte 
förbruka mer material än nödvändigt har vi aldrig täckt eller klätt in konstruktionen 
med ett ytterligare material som plast eller profillock som man kan se i befintliga 
konstruktioner.. Istället har vi omsorgsfull gestaltat konstruktionen för att kunna 
vara synlig i alla dess delar.

De ska öka attraktiviteten i att resa kollektivt. 
Om vi med vårt väderskydd kan få fler att välja att resa kollektivt så har vi bidragit 
till en mer hållbar planet. Trygghet, säkerhet och lustfylldhet är nyckelfrågor för att 
öka attraktiviteten. Vi har velat skapa en öppen och inbjudande stadsmöbel. Ge-
nom att bjuda in till spontan och frivillig vistelse så tror vi att vårt väderskydd kan 
ges en utökad betydelse. Här vill man vara, inte bara för att vänta på nästa buss 
eller färja. Väderskyddet erbjuder plats för möten.

De måste vara ekonomiskt genomförbara. 
Om vi inte har ett rimlig kostnadsbild riskerar vi att viktiga ekonomiska resurser 
läggs på fel ställe. Vi har en skyldighet gentemot skattebetalare att erbjuda ett 
väderskydd till rätt pris. Genom att noggrant utforma byggsystemet kan vi minime-
ra åtgången av verktyg och material. Enkla infästningar optimerar installation och 
reparation.

De ska bidra till en grönskande stadsmiljö
Luftföroreningar kostar både liv och pengar. Visste ni att 12 kvadratmeter mossa 
fångar upp lika mycket partiklar som 275 träd? Runtom i Europas huvudstäder 
börjar mossväggar ta plats. Stockholm behöver fler innovativa gröna lösningar. 
Vårt väderskydd kan därför bekläs med grönska. 

FÖRSLAGETS KONCEPT VY FRAMIFRÅN

VY FRAMIFRÅN
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TEKNISK BESKRIVNING
Med utgångspunkt i den evigt återkommande arkitektoniska traditionen 
där pelare och balk utgör fundamenta för gestaltning kommer vi också 
nära en enkel och rationell konstruktionsprincip. Vårt förslag redovisar 
en tydlig tektonik (gestaltad konstruktion) som möjliggör effektiva kon-
struktionsdelar med god bärförmåga och resurssnålt materialutnyttjande. 
Konstruktionen vilar på traditionella referenser, klassisk som modernis-
tisk och en viss formmässig koppling till de befintliga väderskydden på 
Hamngatan för Spårväg city.

Konstruktionen utformas som en robust, rationell konstruktion som kräver 
minimalt underhåll och är beständig. Samtliga ingående bärverksdelar 
dimensioneras för laster enligt gällande regelverk för att bärverket ska 
uppfylla krav på säkerhet, brukbarhet och beständighet. Samtidigt utförs 

ingående delar så slanka och effektiva som möjligt för att minimera ma-
terialåtgången.

Vertikalt bärande stolpar utförs av aluminium, utformade som kryssprofi-
ler. Stolparna fästs till bottenplatta via en platta som bultas fast i betong-
en. En gängstång förbinder stolpen och fästplattan för att kunna hantera 
nivåskillnader mot mark. Valet av profilen möjliggör enkel infästning av 
väderskyddets väggar/sidor, som utförs med glas och/eller sträckme-
tall, och möjliggör dessutom enklare infästning av diverse annan utrust-
ning som väderskyddet förses med.

 I väderskyddets fram- och bakkant är balkar av H-profil monterade mel-
lan stolparna. Balken i framkant av väderskyddet är kraftigare än balk 
i bakkant, detta på grund av att spännvidden blir betydligt längre för 

ELEVATIONER A- D 1:20 

TECKENFÖRKLARING
1. Bakre överhäng kan kraga ut mer i syfte att ge väderkydd även på baksida
2. Kryssprofil för flexibel infästning av bestyckning
3. Justerbar höjd på bänkar
4. Härdat och lamminerat glas mellan kläm- och bärprofil av aluminium
5. Balk av strängpressad aluminium, ca 180 mm hög
6. Infälld led-armatur i underkant av balk
7. Stolpe kryssprofil av strängpressad aluminium
8. Glasningslist och delare mellan över och underglasning. 
9. Justerbar for mellan stolpe och mark
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varje hörn
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TECKENFÖRKLARING
1. Reklamvitrin
2. Fyllnad av sträckmetall
3. Härdat och lamminerat glas mellan kläm- och bärprofil av aluminium
4. Stolpe kryssprofil av strängpressad aluminium. Dold kanalisation
5. Glasningslist och delare mellan över och underglasning. God ställmån för enkelt glasbyte
6. Sittbänk

denna. Balkarna utförs som H-profiler, dels som en del av design, men 
även för att detta tvärsnitt utnyttjar materialet på ett bra och kostnads-
effektivt sätt. Balkarna konsolar ut på båda sidor av väderskyddet för 
att möjliggöra det utkragande taket. Samtliga aluminiumprofiler pulver-
lackas.

 Taket utformas som ett glastak med bärprofiler med en delning på ca 
470 mm som bär mellan balkar i bak- och framkant. Taket utförs med 
fall bort från väderskyddets framsida. Avvattning åstadkoms med utan-
påliggande hängränna och stuprör av aluminium.

 Konstruktionen stabiliseras för förekommande horisontella laster genom 
att tak och väggar fungerar som styva skivor, som via stolparna förde-
lar lasten vidare ned till grunden.

SKALSTOCK 1:20 (A1)
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TAKPLAN 1:20

TILLVAL
1. BÄNK, RUND
2. BÄNK KORTGAVEL
3. BÄNK LÅNGGAVEL
4. FÄRGVAL STRÄCKMETALL 
5. LUTBRÄDA
6. ARMSTÖD
7. SOLCELLER
8. MOSSTAK
9. BATTERI
10. HÄNGRÄNNA
11. BÄNKVÄRME
12. USB-UTTAG
13. HÅLLPLATSLÄGESKYLT

SPRÄNGSKISS TILLVAL
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SKALSTOCK 1:20 (A1)

 Valet av aluminium som material är av flera skäl:
Materialets låga vikt
Detta har stor betydelse vid transport, montering och även för att inte 
belasta undergrund mer än nödvändigt.
Beständighet 
Aluminium är ett mycket korrosionshärdigt material.
Flexibilitet 
Möjlighet till strängpressning vid tillverkning vilket ger stora möjligheter 
till funktionsanpassade profiler som används i denna konstruktion.
Krocksäker 
Aluminium är ett mjukt och eftergivligt material som minimerar risk för 
skador i händelse av kollision.
Det föreslagna väderskyddet föreslås tillverkas av återvunnet materi-
al från konsumentprodukter och från befintliga väderskydd. Tack vare 
användningen av återvunnet material kan energiförbrukningen minska 

betydligt och aluminiumet kan bibehålla kvaliteten.

På marknaden finns redan aluminium med mycket hög återvinningsgrad. 
För närvarande finns tillgänglig produktion av aluminium som innehåller 
minst 75 procent återvunnet skrot. Ju högre återvinningsgrad i material-
et, desto lägre koldioxidavtryck. Då befintliga väderskydd är utförda av 
samma material som vi föreslår för de nya, är det väl motiverat att åter-
bruka ingående material. På så vis kan man med högre  säkerhet säker-
ställa att uttjänta aluminiumprodukter återförs till kretsloppet.

ELEVATION A TILL D 1:20 
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DIAGRAM SOM REDOVISIAR VÄDER-
SKYDDETS MODULSYSTEM

”KORT” ”SMAL”

”LÅNG”

VY OVANIFRÅN 

MODULSYSTEM OCH SITUATIONSANPASSNING
Förslaget redogör för ett byggsystem med få ingående komponenter. 
Trots detta kan flera av delarna återkomma och repeteras inom strukturen 
oberoende av vad situationen kräver av väderskyddet i form av längd 
och bredd och tillbehör. Exempelvis är de vertikala hörnstolparna av 
samma komponent som kan roteras och vändas. Målet är att hålla anta-
let artikelnummer nere samtidigt som montering och underhåll blir enkelt 
och snudd på självinstruerande.

VY FRAMIFRÅN KVÄLLSTID. VÄDERSKYDD MED UTVÄNDIG KORT BÄNK

VY BAKRIFRÅN KVÄLLSTID. STRÄCKMETALLENS FÄRG KAN EXEMPELVIS ANPASSAS TILL OLIKA TRANSPORTSLAG


