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Bakgrund Tävlingens genomförande

Fem team valdes ut genom en prekvalificeringsprocess 
av Trafikförvaltningen att delta i tävlingen. Tävlingen 
genomfördes anonymt utan att juryn visste vilka som 
var förslagsställare bakom respektive förslag. 

De fem tävlande var: 
1. ÅF Sandellsandberg arkitekter AB
2. In Praise of Shadows AB och WSP Sverige AB
3. David Alton arkitektkontor AB, Kåver Mellin AB, 

AB Bernstrand & Co och Outer space arkitekter AB
4. Krook & Tjäder arkitekter AB och Isak Näslund
5. Dehlin Brattgård arkitekter, DIFK dipl. ing. Florian

Kosche AS och Joakim Nyström AB

Samtliga fem tävlingsdeltagare lämnade in förslag som 
juryn godkände för bedömning. 

Idag saknas en övergripande och sammanhållen 
utformning av väderskydd för de olika trafikslagen 
i Stockholms län. Kollektivtrafikens uppdrag har 
utvecklats över tid och därmed även kraven som ställs 
på väderskydd. Till detta kommer ökande resenärs- 
flöden, ökad turtäthet och nya behov som väder- 
skydden ska kunna möta upp mot. Olika resenärs- 
situationer behöver matchas så att alla typer av rese-
närer attraheras av att resa kollektivt. Väder- 
skydden har en nyckelfunktion för att man ska vilja 
resa kollektivt samtidigt som det ska signalera att här 
finns kollektivtrafiken. 

Trafikförvaltningen avser att, med avstamp i denna 
tävling, låta utforma och därefter upphandla ett trafik-
slagsövergripande väderskyddskoncept som ska hålla 
över tid

Region Stockholms trafikförvaltning (TF) har i samarbete med 
Sveriges Arkitekter anordnat en inbjuden projekttävling för fem 
tävlande om gestaltning av nya Väderskydd för resenärsmiljöer 
i kollektivtrafiken.

Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafikmiljöer 
som disponeras och förvaltas av regionens bolag, SL och 
Waxholmsbolaget. Upphandlingen genomförs som en 
projekttävling enligt LUF (Lag (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna).
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Juryn

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury  
bestående av:

• Sofie Enander, sektionschef Plan, 
Trafikförvaltningen, juryns ordförande

• Annika Hjorth, resenärsmiljöstrateg,  
arkitekt SAR/MSA, Trafikförvaltningen

• Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg 
tillgänglighet, Trafikförvaltningen

• Johan Nordgren, kommunikationstrateg, 
Trafikförvaltningen

• Katarina Liljefors, gruppchef trafikplanering 
och framkomlighet, Trafikförvaltning

• Torleif Falk, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt 
Stockholm

• Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, 
stadsarkitekt Karlshamn utsedd av Sveriges 
Arkitekter

• Mattias Stenberg, industriell formgivare och 
arkitekt utsedd av Design Sweden

Tävlingssekreterare var Katarina O Cofaigh, 
arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär var Josef Dadoun, jurist, inköp 
och upphandling Trafikförvaltningen. 
 
Juryn har inhämtat synpunkter från tematiska 
referensgrupper inom Trafikförvaltningen för till 
exempel tillgänglighet, resenärsmiljö, trafikala 
behov, genomförbarhet, miljö, IT, drift och underhåll 
samt representanter för trafikförvaltningens 
trafikoperatörer. 

Representanter från Värmdö kommun samt 
Stockholms kommun och Skönhetsråd har 
kommenterat förslagen. 

En ekonomisk kalkyl, LCC- och miljöanalys har 
genomförts av Mohammed Safi, Folkbro AB. 

Bedömningskriterier

Juryn har bedömt förslagen enligt de i programmet 
angivna bedömningskriterier utan inbördes ordning, 
samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i 
programmet och dess bilagor:

Självständighet och originalitet

Hur väl förslaget

• är självständig i sin utformning i relation till  
tidigare uppförda eller på annat sätt före- 
kommande väderskydd.

Gestaltning

Hur väl förslaget

• bottnar i ett relevant koncept med ett tydligt ut-
tryck som genomsyrar hela förslaget

• är utformat med ett för kollektivtrafiken signi-
fikant samtida och tidlöst formspråk och därför 
har potential att bli SL-miljöernas och Waxholms-
bolagets signaturbyggnader på nära håll och på 
avstånd.

• visar på en inlevelsefull gestaltning av hög kvalitet 
i komposition, ljussättning och materialval.

• bedöms kunna stärka väderskyddets funktioner i 
förhållande till resenärernas och kollektivtrafikens 
samtida och framtida behov och förutsättningar.

Funktion

Hur väl förslaget

• uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, 
samband och funktioner.

• adresserar eller svarar på frågor om relevanta och 
möjliga tillverkningsmetoder och -tekniker.

• bidrar till samutnyttjande av ytor och ger flexi- 
bilitet för trafikerings- och resenärsfunktioner

• är utformat avseende överblickbarhet/dagsljus/ 
konstljus/riskavstånd.

• möjliggör flexibilitet för placering av olika typer  
av reklam, trafikinformation, tidtabeller, linje- 
nummer, anpassade till SLs nya skyltkoncept.

• erbjuder en trafiksäker lösning för resenärer,  
fordonsförare och medtrafikanter liksom för drift 
och underhåll.
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Hållbarhet

Hur väl förslaget

• uppnår tävlingsprogrammets krav på social, eko- 
logisk och ekonomisk hållbarhet.

• förmår skapa en välkomnande inkluderande, trygg 
och tillgänglig resenärsmiljö

• bedöms spara resurser genom att möjliggöra fram-
tida återbruk av byggnader/material.

• kännetecknas av miljöcertifierade materialval av 
hög kvalitet, som är slitstarka och som åldras med 
bibehållen gestaltad kvalitet.

• visar på cirkulära, underhållsvänliga och montage- 
smarta lösningar.

Utvecklingsbarhet

Hur väl förslaget

• går att utveckla inom ramen för gestaltningsidén 
och tål framtida förändring och utveckling.

• medger flexibilitet avseende storlek, utbredning 
och placering.

Genomförbarhet och förvaltning 

Hur väl förslaget

• bedöms fungera för framtida förvaltning avseende 
reparerbarhet, situationsanpassning med modul-
system, skötsel, drift och underhåll.

• bedöms kunna genomföras med hänsyn till på-
verkan på natur- och kulturvärden och geografisk 
plats.

• bedöms kunna genomföras med hänsyn till  
produktionskostnad och förvaltningsekonomi.

Juryns bedöming

Enligt tävlingsprogrammet ska de nya väderskydden 
uppfylla många krav. Väderskyddens utformning ska 
vara framåtsyftande och ta hänsyn till innovativa 
aspekter inom arkitektur, design, tillverkningsme-
toder, miljö och hållbarhet. De ska motsvara rese-
närens behov, upplevas som trygga och attraktiva, 
vara tillgängliga och ändamålsenliga. Väderskyddets 
utformning ska även ses som en del av den arbetsmil-
jö som förare och driftspersonal arbetar i varje dag. 
Väderskydden ska ha ett trafikövergripande koncept 
som är hållbart över tid. De ska vara innovativa och 
realiserbara koncept för utformning och tillverkning 
av väderskydd för den samtida och tidlösa hållplat-
sen. De ska självklart också ge ett gott skydd mot 
väder och vind. 

Målet var att utveckla en övergripande och bärande 
gestaltningsidé för nya väderskydd ur perspektiven:

• Signaturbyggnad – en identitetsbärande attraktiv 
och inbjudande karaktär för kollektivtrafiken.

• God gestaltad form med beständiga material och 
hållbar kvalitet motsvarande 20 år i drift.

• Resenärsmiljö med god tillgänglighet och plats för 
till exempel rullstolar, barnvagnar och bagage.

• Resenärsmiljö med god funktionalitet för barn och 
gamla äldre, och goda trygghetsaspekter. 

• Trafiksäker lösning för resenärer, fordonsförare 
och medtrafikanter liksom för drift och underhåll.

• Erbjuda plats för digital trafikinformation, skylt-
ning och reklam med god avläsbarhet även på håll 
utan att vara störande eller trafikfarlig.

• Tillverkningsbarhet genom generalitet, flexibili-
tet, standardisering och modulbyggnad med olika 
tillverkare.

• Miljösmarta och ekologiskt hållbara lösningar och 
materialval. I fokus står resiliens, cirkularitet, låg 
CO2- belastning samt möjlighet till egen energiför-
sörjning.

I programmet fanns också en angivelse av budget- 
förutsättningarna innebärande att det nya väder- 
skyddet i grundutförande i en serie på 1 000 väder-
skydd inte ska avsevärt överstiga vad de nuvarande 
väderskydden kostar att tillverka och förvalta. 
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Juryns generella bedömning

Att utforma ett väderskydd för hela Stockholms- 
regionen är ingen lätt uppgift. Det är en mycket liten 
byggnad men kommer att placeras i många olika ty-
per av miljöer över hela Stockholmsregionen och där-
med ge sin prägel till platser, torg och landsortsvägar 
av många olika slag. Väderskydden kommer också att 
utgöra en resenärsmiljö för många människor som 
ska kunna förvänta sig en värdig miljö som uppfyller 
många praktiska behov. Ibland kommer väder- 
skyddet stå ensamt mitt ute i ett naturlandskap  
men ofta i ett betydligt mer komplext sammanhang 
omgivet av byggnader, gator samt andra möbler och 
skyltar som signalerar till människor som ska  
orientera sig i staden. 

Det samlade tävlingsresultatet visar att den stora 
utmaningen i tävlingen har varit att inte bara lösa de 
olika målsättningarna och kraven var för sig utan att 
ta förslagen ytterligare ett steg där summan av alla 
dellösningar bildar en stark och trovärdig helhet.

För att lyckas har förslagsställarna behövt komma 
fram till ett mycket starkt koncept som kan tåla att 
anpassas, utvecklas och användas utan förlora sin 
identitet, funktion och karaktär. 

I tävlingsprogrammet efterfrågas innovativa lösning-
ar, nya funktioner eller unik design. Tyvärr kan inte 
juryn finna många prov på sådana innovationer. De 
flesta förslag går det att hitta referenser till i redan 
existerande väderskydd som antingen redan finns i 
Stockholm, erbjuds på marknaden eller som finns på 
andra platser i världen. Det kanske inte är så konstigt 
att själva formen påminner om redan bekanta lös-
ningar, då en för uttrycksfull gestaltning riskerar att 
snabbt bli daterad. För att en bekant form ska kunna 
skilja sig från redan tillgängliga väderskydd blir det 
viktigt att väderskyddet blir stringent i sina detaljer 
och sammansatt till en väl komponerad helhet. Det 
har varit viktigt för juryn att beakta förslagen utifrån 
hur grundkonceptet håller när de ska utrustas med 
både möbler och skyltar av allehanda slag, även såda-
na som kan komma till i framtiden.

Juryns slutsats är att väderskydden kan vara en  
signaturbyggnad som får ta plats och som kan vara 
en ståtlig del i ett större sammanhang. Det innebär 
att de i kulturhistoriskt värdefulla miljöer uppfattas 
som ett väl avvägt stödjande komplement, medan de 
i mindre gestaltningskrävande situationer istället 
uppfattas som ett bärande gestaltningselement.

När det gäller praktiska krav som tillgänglighet och 
funktionalitet, säkerhet, plats för trafikinformation 
och liknande har samtliga förslag klarat en hygglig 
nivå som i det flesta fall är möjligt att genomföra eller 
utveckla för att nå tävlingens mål. Vissa av förslagen 
erbjuder dock dåligt väderskydd som ju måste vara 
ett av grundkraven för utformningen. 

Funktionaliteten får gestaltningsmässiga konse-
kvenser. I vissa fall går det lätt att addera praktiska 
funktioner men med konsekvensen att väderskyddet 
mest fungerar som en ställning att hänga skyltar och 
annat på. Väderskyddet i sig självt eller som helhet 
förlorar då sin karaktär och uppfattas mest som ett 
stativ. Det finns också exempel på när förslagsställar-
na med större omsorg haft ambitionen att i gestalten 
integrera möjligheten att komplettera väderskydden 
med alla möjliga funktionaliteter, vilket juryn bedö-
mer som ett mer önskvärt förhållningssätt. 

Förvaltningsaspekten är viktig, både för att det ska 
vara möjligt att inom rimliga resurser hålla väder-
skydden hela och rena men också att det ska vara 
möjligt att byta ut material och delar när det behövs, 
vilket också var tydligt i tävlingsprogrammet. Juryn 
saknar i flera förslag en inlevelse i hur man praktiskt 
sköter om väderskydden vilket har stor påverkan på 
förvaltningskostnaderna. 

I de flesta fall har förslagsställarna valt miljöcerti-
fierade material av hög kvalitet som är slitstarka och 
som åldras med bibehållen kvalitet. Bland förslagen 
finns några exempel på cirkulära, underhållsvänliga 
och montagesmarta lösningar. Klimatkalkyler har 
gjorts på samtliga förslag som bygger på en beräk-
ning av de ingående materialens vikt och de olika 
materialens emmissionsfaktor. 

De tävlande visar inte på samma medvetenhet och 
kompetens när det gäller tillverkningsbarhet i serie, 
tekniska integrerade detaljlösningar eller förvalt-
ningsaspekter som reservdelar och lagerhållning. 
De ekonomiska kalkylerna jämför de olika förslagens 
relativa kostnader både när det gäller investering och 
livscykel, det betyder att juryn har fått bra underlag 
för att jämföra de olika förslagens kostnader. I sin 
bedömning har juryn tagit hänsyn till att förslagen är 
presenterade med olika detaljeringsgrad.  
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Juryn beslöt vid sitt möte den 15 september 2020 att 
utse förslaget Natt och Dag till vinnare i tävlingen 
och rekommendera förslaget för fortsatt bearbetning 
och utförande. 

Juryn beslöt att rangordna övriga förslag enligt 
följande: 

2. Tectum

3. Inside Out

4. Gren – växa tillsammans

5. Lätthet och elegans för gemensamma resor

Beslut

Sofie Enander, sektionschef Plan, 
Trafikförvaltningen, ordförande 

Annika Hjorth, resenärsmiljöstrateg, 
arkitekt SAR/MSA, Trafikförvaltningen

Ditte Jansson Kahlström, tillgänglighetsstrateg, 
 Trafikförvaltningen 

Johan Nordgren, kommunikationsstrateg,  
processägare nytt skyltprogram, Trafikförvaltningen

Torleif Falk, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt, 
Stockholms stad

Katarina Liljefors, gruppchef trafikplanering och 
framkomlighet, Trafikförvaltningen

Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt 
Karlshamn utsedd av Sveriges Arkitekter

Mattias Stenberg, industriell formgivare och 
arkitekt utsedd av Design Sweden

Individuella bedömningar >>>
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VINNARE

Natt och Dag

FÖRSLAGETS UPPHOVSPERSONER: 
Uppdragsansvarig: Joel Karlsson, industri- 
designer, Krook & Tjäder. 
Ansvarig landskap: Karolina Halldin, landskaps-
arkitekt LAR/MSA , arkitekt SAR/MSA, Krook & 
Tjäder.
Ansvarig arkitekt: John Norberg, Krook & 
Tjäder.
Ansvarig konstruktion: Isak Näslund, 
konstruktör, egen företagare.

Natt och Dag är en signaturbyggnad som kommer 
att identifieras som typiskt för Stockholm. Ett robust 
funktionellt väderskydd som tar plats i rummet men 
ändå är nätt till sina mått. Väderskyddet signalerar 
tydligt att det är ett väderskydd som är säkert, om- 
bonat och ger en mycket bra resenärsmiljö. 

Takformen är originell och har en egen karaktär som 
är självständig från SLs tidigare väderskydd. Genom 
sin karaktär tar regnskyddet plats, men vid närma-
re analys är det till sina mått litet, utan uthängande 
delar och blir på det viset lätt placerat i trånga  
miljöer. Väderskyddet är trots ett robust uttryck 
transparent och de lyfta gavlarna kommer både att 
föra in ljus och utstråla värme under mörka tider på 
dygnet. Förslagsställarna visar även på möjliga vari-

anter och det kan både göras långt och smalt och kort 
och kompakt.  

Det är tillsynes solitt och kan liknas vid en byggnad 
men vid närmare studie från gatuperspektiv kommer 
det att upplevas som relativt genomsiktligt och ljust. 
Skyltar och dekaler för bussnummer, trafikinforma-
tion och reklam kan inordnas i väderskyddet utan 
att ta över intrycket av väderskyddet, likaså finns det 
utrymme för tekniska installationer av alla möjliga 
slag. Detta innebär att väderskyddet kommer att tåla 
att funktioner adderas utan att förlora karaktär. 

Förslagsställarnas resonemang om att man tar plats 
i kollektivtrafiken redan innan man går på bussen är 
mycket sympatiskt och juryn bedömer att väderskyd-
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det också kommer att kunna upplevas på det viset.
Juryn är medveten om att detta är ett förslag som 
kan komma att bedömas utifrån personligt tyckande 
om vad som är fint eller inte, och kanske finns det 
något lätt obalanserat i formen som behöver justeras 
under den fortsatta projekteringsfasen. 

Skyddet är karaktärsfullt och i vissa miljöer kan det 
ta plats i överkant. Det behöver därför utvecklas för 
att i högre grad möjliggöra anpassning för kultur- 
historiskt känsliga miljöer till exempel riksintressena 
i Stockholms stad. Men det finns också en möjlighet 
att väderskyddet uppskattas och efterfrågas i större 
utsträckning än den utrullningstakt om 30 väder-
skydd per år som trafikförvaltningen har tänkt sig.

Hållplatsnamn och linjenummer kan presenteras 
enligt skyltmanual. Placeringen på glaset kan dis-
kuteras för att förbättra sikten inifrån väderskyddet 
mot den ankommande trafiken. Den digitala skylten 
utgör en stor möjlighet för framtida utvecklingsbe-

hov. Juryn ser också att anpassning till elbusstrafik 
är möjlig. 

Förslagets största svaghet ligger i utformningen av 
sittmöblerna som är klumpiga och inte särskilt till-
gängliga, vilket juryn bedömer kan utvecklas. 

Förslaget bedöms klara alla tillgänglighetskrav med 
några minde justeringar. Det vore dock önskvärt om 
man från alla håll kunde se om det står människor i 
väderskyddet, vilket är en viktig trygghetsaspekt.  

Konstruktionen med stolpar och multibalk möjliggör 
framtida installation av digitala och analoga infor-
mationsbärare som skyltar och skärmar. Lösningen 
tycks också göra installationer väl åtkomliga för drift 
och underhåll. Det finns också en del praktiska frågor 
när det gäller takets vattenavrinning som bedöms 
som utvecklingsbart. De tvärgående stängerna som 
bär belysningen inne i väderskyddet kan inbjuda både 
ungdomar till akrobatiska övningar och duvor till 
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häckning, men belysningen bedöms med fördel kun-
na integreras i väderskyddets stomme eller i den så 
kallade multibalken. Det är bra man fritt kan hänga 
skyltar på en längsgående multibalk i skyddet.
De platta ytorna kan inbjuda till klotter vilken kan 
innebära att lösning för klotterskydd eller enkel ren-
göring behöver tas fram. 

Konstruktionen är robust och tålig och bedöms vara 
det förslag som bäst tål påkörning. 

Vid bedömningen av kostnader, LCC-analysen och 
klimatkalkyl är detta förslag ett av de bättre i tävling-
en. 

Konstruktionen är utvecklingsbar, flexibel och 
uppbyggd i moduler vilket gör att väderskyddet kan 
utvecklas över tid och nya funktioner kan adderas 
utan att förvanska utformningen. Framtida installa-
tioner och funktioner som skyltar och skärmar bör 
kunna integreras med de konstruktioner och material 
som väderskyddet har. Hur väderskyddet tar upp 
höjdskillnader om den inte ska placeras på plan mark 
behöver studeras vidare. 
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Tectum har ett mycket sympatiskt anslag som 
inbjuder till vistelse. Trä, sedumtak och den rundade 
takformen bidrar till att resenären kommer att känna 
sig väl omhändertagen. 

Tectum tycks ha inspirerats i sitt formspråk inte 
bara av en lätt baldakin eller en entré till en folk-
park utan även av väderskydd som redan finns inom 
Stockholms lokaltrafiks repertoar. Tyvärr kommer 
Tectum till korta vid jämförelse med Cityspårvägens 
väderskydd när det gäller pregnans i utformning och 
detaljering. 

Innertaket i trä ger ett mjukt och inbjudande intryck 
till skillnad från traditionella väderskydd, detta 
formspråk tas upp på ett fint sätt i väderskyddets 

möbler. Det är lätt att förföras av det enkla intrycket 
men väderskyddet bedöms för skört i sitt uttryck för 
att klara att bära all nödvändig trafikinformation, 
reklam och annat som riskerar att dominera intrycket 
av väderskyddet. 

Väderskyddet bedöms kunna passa i många olika 
typer av miljöer. I äldre miljöer med högt kulturhis-
toriskt värde kan det smälta in i miljön samtidigt som 
det i en mer lantlig miljö kan växa som en väl desig-
nad och originell gestalt. 

Förslaget bedöms som funktionellt och tillgängligt 
utifrån många perspektiv. Det utskjutande taket gör 
att även platsen utanför väderskyddet kan användas 
vid regn.

2:a

Tectum

FÖRSLAGETS UPPHOVSPERSONER:
Fredric Benesch, arkitekt SAR/MSA, In Praise of 
Shadows.
Bernt Fröderberg, landskapsarkitekt LAR/MSA 
och industridesigner, WSP.
Richard Norlin, konstruktör, WSP.
Elisabet Renlund, trafikplanerare och expert på 
kollektivtrafik, WSP.
Sara Nilsson, hållbarhetsexpert, LCA 
kompetens, WSP.
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Det finns ingen presenterad lösning för vattenavrin-
ning och mellanrummet mellan vägg och tak är för 
stort för att ge tillräckligt väderskydd. Att bänken är 
utformad som en låda för batterier eller eventuellt 
individuella elcentraler är en positiv funktion även 
om den kan försvåra städning av väderskydden. Att 
anslutningen mellan väderskydd och bänk sker genom 
bottenplattan är fördyrande.  

Hållplatsnamn och linjenummer kan presenteras en-
ligt skyltmanual.

Detaljlösningarna i detta förslag är schematisk pre-
senterade och behöver utvecklas för att nå en precision 
både när det gäller proportionering och detaljlös-
ningar. Det kommer att vara mycket viktigt för väder-
skyddets slutliga gestalt. Lösningen är inte säkrad för 
kanalisation till framtida installationer för trafikin-
formation, vilket kan vara svårt att lösa utan att göra 
åverkan på förslagets grundidé.

Förslaget är ett av de dyrare att bygga och har också 
en relativt dyr LCC-kostnad, vilket i hög grad beror på 
takets konstruktion. Klimatmässigt är förslaget ett av 
de bättre.  
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Inside Out har en enkelhet och flexibilitet som 
är intressant för de funktioner som väderskyddet 
förväntas erbjuda. Men enkelheten och stringensen 
är en bild som bedrar och förslaget riskerar att för-
vanskas vid praktiskt genomförande och över tid. 

Detta förslag påminner om väderskydd som finns 
och har funnits på många platser, både nationellt och 
internationellt. För att detta väderskydd ska upplevas 
nytt och fräscht krävs det en excellens och precision 
när det gäller utformningen av dess detaljer. Det 
finns möjlighet för att arbeta med färg och andra 
detaljer för att anpassa väderskyddet till olika mil-
jöer och situationer, men trots det, har det en tydlig 
stadsmässig karaktär som inte bedöms passa lika bra 
i en mer lantlig miljö.

Förslaget bygger på ett koncept som vill vara enkelt 
enligt klassiska arkitektoniska principer, det vill säga 
att man tydliga ska ser hur väderskyddet är kon-

struerat. Men vardagligheten i gestaltningen ger ett 
ordinärt intryck. Det är inte säkert att ens ett tränat 
öga uppskattar försöket till att bygga gestaltningen 
på enkla detaljer och element som kan fogas ihop i 
olika kombinationer. 

Förslagets anpasslighet och dess variationsmöjlighe-
ter utgör en risk att dess karaktär kommer att utveck-
las till att mest utgöras av reklam, skyltar och tra-
fikinformation eftersom dess egna karaktär bedöms 
som för subtil. Ställningskonstruktionen inbjuder till 
att på ett ovarsamt sätt komplettera det med diverse 
påhäng som kan bli rörigt och dominera över den 
ursprungliga gestaltningen. 

Funktionellt har juryn inget att anmärka på detta 
förslag. Från ett resenärsperspektiv ger det ett bra 
väderskydd och bedöms klara alla krav på tillgänglig-
het. Väderskyddet inbjuder till att vistas där, även om 
man inte ska åka kollektivt.

3:a

Inside Out

FÖRSLAGETS UPPHOVSPERSONER: 
Arkitektur/teknik: David Alton,  
arkitekt SAR/MSA David Alton arkitektkontor. 
Design/formgivning: Thomas Bernstrand,  
arkitekt MFA, Bernstrand & co.
Landskap: Sam Keshavarz, landskapsarkitekt 
LAR/MSA, Outer Space arkitekter. 
Konstruktion: Fredrik Tranblom, konstruktör, 
Kåver & Mellin.
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Konstruktionen kan bära många olika material, 
vilket gestaltningsmässigt över tid är en risk eftersom 
det kan innebära att man i framtiden använder sig av 
material och detaljer som inte håller den kvalitet eller 
stringens som koncepter kräver. 

Hållplatsnamn och linjenummer kan presenteras 
enligt skyltmanual.

De valda materialen i förslaget är slitstarka och har 
lång livslängd. Aluminiumet som föreslås i detta 
förslag är återvunnet. Det är också möjligt att byta ut 
skivmaterialen i konstruktionen mot andra än glas 
och galler, även om det kan påverka gestaltningen 
negativt. 

Till synes har detta förslag en enkel konstruktion 
med delar som inte är inbyggda eller täckta och lovar 
en hög flexibilitet. Samtidigt är inte konsekvenser 
av till exempel kanalisation eller eldragningar från 
ett eventuells solcellstak eller andra framtida instal-
lationer redovisat. Juryn befarar att sådana tillägg 
kommer att bi svåra att realisera utan att intrycket 
blir rörigt och oordnat i motsats till förslagsställar-
nas intentioner. 

Ur ett förvaltningsperspektiv är det positivt att alla 
delar går att byta ut var för sig och att sidoväggarna 
är uppdelade i två, men det är samtidigt svårt att hål-
la rent och snyggt, särskilt med tanke på glastaket. 
Trots att förslagsställarna har ansträngt sig för att 
endast föreslå ett mindre antal olika byggnadsele-
ment består varje väderskydd av många delar, det, 

tillsammans med ett relativt dyrt glastak, gör att 
detta väderskydd blir ett av de dyrare förslagen när 
det gäller investerings- och livscykelkostnad. Ur ett 
klimatperspektiv belastar detta förslag klimatet mest 
av alla i tävlingen.  
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Gren är mycket attraktivt med sin enkla och nutida 
gestaltning, samtidigt som det är tidstypiskt bedöms 
det kunna hålla över tid. Tyvärr fungerar det dåligt 
som väderskydd.  

Förslaget är elegant och stilrent till sin form och sitt 
uttryck och har en egen karaktär som skiljer sig från 
de många andra väderskydd även om liknande väder-
skydd finns på marknaden.

Förslaget kommer vara en tydlig signal i det att den 
karaktäristiska vinklade ”stolpen” tydligt visar att 
här finns en hållplats för kollektivtrafiken i Stock-
holm. Förslaget visar att denna gestaltning kan 
utföras i det hårdare materialet stål som passar bra 
i stadsmiljö och det mjukare materialet trä som blir 
fint på landsbygden. 

Förslaget skulle bli ett positivt tillägg i de flesta mil-
jöer som kan komma i fråga för väderskydden från 
Stockholms innerstad till Sigtuna eller Värmdö. Dess 
enkla former och få element bjuder med fördel in till 
upprepning och variation vilket gör att det är relativt 
enkelt att förnya och anpassa det till många olika 
typer av platser.

De stora glasytorna och det uppåtriktade taket skapar 
genomsiktlighet och en ljus interiör, takets uppåtrik-
tade vinkel bör kunna skapa ett välkomnande ljus i 
mörker.

Men, det går inte att förbise att detta förslag i grund-
utförandet ger ett mindre bra skydd för väder och 
vind, det kommer i de flesta fall behövas sidoväggar 
upp till tak på båda gavlarna. Den öppna vinkeln på 

4:a

Gren – växa tillsammans

FÖRSLAGETS UPPHOVSPERSONER:
ÅF Sandellsandberg: 
Uppdragsansvarig chefsarkitekt: Thomas  
Sandell, arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA.
Handläggande arkitekt: Michela Lumage, 
arkitekt MSA.
Medverkande arkitekt: Marcus Holmgren, 
arkitekt SAR/MSA.
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taket som ger förslaget dess karaktär gör det också 
mer utsatt för väder och vind. Att väderskyddet inte 
känns ombonat blir extra påtagligt på landsbygden 
och i utsatta stadsmiljöer.

Hållplatsnamn och linjenummer är inte presenterade 
enligt swkyltmanual.

Juryn befarar att konceptet inte är starkt nog för att 
klara den komplettering och utveckling som behövs 
för att göra skyltar mer läsbara och uppnå den funk-
tionalitet som krävs med konstrastmarkering, prator 
i framkant samt ibland ett bättre väderskydd.

Möjligheten att utföra väderskyddet dubbelsidigt är 
bra för den spårbundna trafiken men det var inget 
som specifikt efterfrågades i tävlingsprogrammet. 
Det är positivt att det finns möjlighet att använda oli-
ka material vid utföranden i olika miljöer och att det 
finna möjlighet att förse väderskyddet med solceller 
och att förse det med sedumtak. 

Förslaget är genomtänkt när det gäller plats för 
kanalisation även om juryn är osäker på om det finns 
tillräcklig plats för kanalisation och batterier när det 
utförs i trä.  

Förslaget bedöms vara ett av de dyrare förslagen att 
producera bland annat för att det kräver mer omfat-
tande och dyrare arbeten för grundläggning. Juryn 

har då också vägt in att det enkla grundutförandet 
inte kommer att vara det mest använda.  Det är oklart 
hur tekniska funktioner och batteri praktiskt kan 
underhållas samt om underliggande funktioner kom-
mer att skadas om glastaket går sönder.  Förslagets 
klimatpåverkan är mindre än de flesta övriga förslag 
beräknat på grundutförandet.  
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Lätthets och elegans karaktär består i den lätta 
närmast svala konstruktionen med ett tyngre och 
mer karaktäristiskt gestaltat tak i vilket omgivningen 
speglas.

Förslaget är så modest utformat att den nästan 
smälter in i omgivningen i sitt grundutförande vil-
ken innebär att de skyltar, hållplatsangivelser ooch 
så vidare riskerar att dominera väderskyddet som 
då endast kommer att uppfattas som en struktur 
på vilken det har hängts på diverse praktiska nöd-
vändigheter. Väderskyddet riskerar att bli närmast 
identitetslöst eller försvinna när det placeras i olika 
miljöer och kan därmed inte karaktäriseras som den 
signaturbyggnad som efterfrågades i programmet. 
Ljusskylten med hållplatsnamn som föreslås till vissa 
platser stärker juryns uppfattning att väderskyddet i 
sig självt inte är en tillräcklig stark signalbyggnad.  

Den ranka konstruktionen ger intrycket av att knappt 
kunna bära upp det tunga taket. Rent konstruktivt 

bedömer juryn också att det finns risk att det inte 
håller om det blir en ansamling av vatten, snö och 
löv på taket i de fall vattenavrinningen inte fungerar 
som tänkt samtidigt som någon av de stabiliserande 
glasväggarna har gått sönder.  

Förslaget fungerar inte så bra som väderskydd. Det 
finns god plats för regn och blåst att komma in i det 
höga mellanrummet mellan vägg och tak och det 
buktande innertaket kommer närmast att leda in 
vatten, och kondens riskerar att falla ned på de vän-
tande. 

Förslaget uppfyller alla krav på tillgänglighet.
Hållplatsnamn och linjenummer kan presenteras 
enligt skyltmanual.

Det spännande speglande innertaket i aluminium ger 
karaktär till väderskyddet. Samtidigt är de blanka 
aluminiumytorna inbjudande för klotter och annan 
åverkan. Det kommer att bli mycket svårt att återstäl-
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Lätthet och elegans 
för gemensamma resor

FÖRSLAGETS UPPHOVSPERSONER:
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Florian Kosche AS.
Industriell formgivning: Joakim Nyström 
industriell formgivare och inredningsarkitekt 
MFA, Joakim Nyström AB.



la dessa ytor utan att spår lämnas. Taket innehåller 
många tekniska funktioner, avrinning, alla installa-
tioner, i vissa fall solceller, belysning och så vidare 
vilka ska repareras och underhållas ovanifrån och 
försörjas genom tunna stolpar genom vilka också 
avrinningen ska ske. Framtida tekniska installatio-
ner kommer vara svåra att dra genom dessa stolpar. 
Utifrån ett förvaltarperspektiv är detta en både dyr 
och riskabel lösning. 

Juryn bedömer att det är tveksamt om väderskyddet 
är tillräckligt robust i sin konstruktion och ser det 
som en risk att (de dyra och tunga) glasväggarna 
är nödvändiga för föreslagen konstruktion. För att 
överkomma dessa svagheter ser juryn en risk för att 
förslagets slankhet och lätthet inte kommer att kunna 
behållas. 

Förslaget som det presenteras är billigt både till 
investeringskostnad och LCC kostnad och ger också 
liten miljöpåverkan på grund av liten materialåtgång.  
Juryn bedömer att dessa värden inte kommer att hål-
la efter en utvecklingsfas då mer realistiska dimensi-
oner och tekniska lösningar åstadkommits.




