
Inspirationen till väderskyddets form kom-
mer från den tidiga modernismens smäckra 
och funktionella strukturer, likt de som bygg-
des till Stockholmsutställningen 1930. Ge-
staltningen är reducerad till det essentiella. 
Pelare och tak med tunna dimensioner för-
medlar en känsla av lätthet och elegans och 
reducerar samtidigt materialåtgången. En 
samtida utformning med historiska förteck-
en och lokal förankring som tar Stockholms 
lokaltrafik in i framtiden.

Väderskyddets övergripande form är sym-
metrisk och delas in i tre olika grundmoduler, 
en för vardera yttersida och en för mitten. 
Modulerna kan sammanfogas i en rad olika 
kombinationer från det minsta väderskyddet 
på två sektioner och uppåt efter behov. Den 
välvda undersidan av taket ger plats åt tek-
niska installationer och möjliggör samtidigt 
en tunn takkant. Formen lyfter sig inbjudan-
de uppåt och undersidan i formpressad bor-
stad aluminium har en reflekterande yta som 
speglar och för in den närmaste omgivning-
en i väderskyddet.
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Väderskydd grundutförande
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Kollektivtrafiken är en central del i ett öppet 
och demokratiskt samhälle. Den är en av de 
viktigaste beståndsdelarna i det offentliga 
rum som alla människor delar och ska känna 
sig hemma i. Kollektivtrafiken spelar också 
en nyckelroll i den stora omställningen till ett 
hållbart och klimatsmart samhälle. Det ge-
mensamma resandet måste vara det mest 
attraktiva alternativet för människor och god 
gestaltning och inbjudande miljöer är avgö-
rande i detta arbete.

Uppgiften att gestalta ett nytt väderskydd 
innebär en balansgång mellan flera i vissa 
fall motsägelsefulla ambitioner och behov. 
Väderskydden måste vara generella i sin ut-
formning för att säkerställa en effektiv serie-
tillverkning och skapa en tydlig igenkänning 
samtidigt som de måste vara specifika för  
platser av vitt skilda karaktärer. De måste ha 
ett samtida uttryck och funktion för att kän-
nas relevanta i ett modernt samhälle samti-
digt som de ska vara tidlösa i sin gestaltning 
för att kunna stå kvar under flera decennier. 
De ska hålla sig i bakgrunden av stadsbilden 
som funktionsobjekt samtidigt som de bör 
sticka ut som signaturbyggnader och skapa 
en tydlig identitet. 

Det här förslaget hanterar denna balansakt 
och är gestaltat med hög precision för att 
uppfylla samtliga krav och behov.

Utvalda väderskydd får en signaturskylt som 
stärker platsens identitet och bidrar till att 
stärka kollektivtrafikens närvaro i lokalsam-
hället. Detta syftar också till att höja buss-
resandets status i relation till övriga trans-
portmedel. Bokstäverna har en front av akryl 
med pulverlackerade aluminiumsidor som 
överskjuter fronten med 2 mm samt invändig 
belysning med LED som genomlyser bokstä-
vernas fronter. Bokstäverna monteras på två 
L-formade aluminiumprofiler som bildar en 
lång list där drivdon och övrig el placeras.

Väderskydd vid knutpunkt med namnskylt
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Solcellspanel Takfall 2% Vattenavrinning via pelare

Hållbarhet 

En bärande del i utformningen av det nya vä-
derskyddet är att uppfylla de krav som ställs 
på social, ekologisk och ekonomisk hållbar-
het. Utifrån ett socialt perspektiv ligger stort 
fokus på att väderskyddet ska vara tillgäng-
ligt och säkert, för att alla människor oavsett 
ålder eller behov ska känna sig inkluderade 
och välkomna. Den lätta konstruktionen och 
de helglasade sidorna ger en överblickbar-
het och belysningen ger en ombonad och 
trygg känsla i väderskyddet även kvällstid. 
Skyltning och information är strategiskt pla-
cerade och skapar tillsammans med prator, 
högtalare och kontrastmarkeringar en tydlig 
och orienterbar miljö. 

Optimerade och tunna dimensioner i kon-
struktionen möjliggör en så liten material- 
och resursanvändning som möjligt vilket ger 
ett minskat klimatavtryck vid tillverkning. Alla 
komponenter tillverkas av miljöcertifierade 
material av hög kvalitet som är slitstarka och 
åldras väl över lång tid.

Väderskyddet har tre solcellspaneler med 
tillhörande batterier och drivdon installera-
de i taket vilket minskar energiförbrukningen 
avsevärt, i synnerhet under sommarhalvåret. 
Samtliga tekniska komponenter är utbytbara 
och hela väderskyddet är i sitt grundutföran-
de utformat för att i framtiden kunna utveck-
las och kompletteras med ny teknik utan att 
grundkonstruktionen behöver förändras.

Väderskydd på landsbygd

Undertaket med belysningsarmatur och 
högtalare

Prator 

Bänkens infästning med armstöd skruvat 
genom pelare

Bänk i lärkträ
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Gängad bult 

Lutning 2 % 

Takplåt 
Rostfritt stål

Hålprofil 
Rostfritt stål

Fästplatta 
Rostfritt stål

Bricka
Rostfritt stål

Bricka
Silikon

Gängad bult
Fästplatta svetsad mot hålprofil
Rostfritt stål

Härdat glas 12 mm
Hålprofil
Rostfritt stål
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Teknisk beskrivning och tillverkningsmetod

Den bärande konstruktionen består av tre 
komponenter: pelare av runda hålprofiler  
i stål (48,3 mm) som har en stor lastuppta-
gande förmåga i axialled och hög vridstyv-
het, ett tunt plattstål (10 mm) som spänner 
hela taket och härdade glasskivor (12 mm)
mellan pelarna. Fästplattor i stål svetsas mot 
ändarna av pelarna för skruvad infästning 
mot tak och grundläggning. Konstruktionen 
är utformad för att ge efter kontrollerat vid 
eventuell påkörning. 

Vid längre spännvidd mellan de främre pe-
larna svetsas stålribbor mot takets plattstål 
för att minimera den vertikala deformatio-
nen. Den övergripande sidostabiliteten ges 
av de härdade glasskivorna som är skruva-
de mot fastsvetsade plattstål i pelarna. Gla-
sens infästningar täcks av halvcirkelformade 
höljen i rostfritt stål. Alla stålkomponenter 
tillhör standardsortimentet hos stålleveran-
törer vilket säkerställer en kostnadseffektiv 
produktion och stor frihet i upphandlingen 
av leverantör.

Undersidan av taket består av formpressad 
aluminium i moduler som skruvas mot takets 
plattstål. En 40 mm stålprofil täcker kanten 
av taket och bildar en sarg för regnvatten. 
Taket lutar 2 procent och regnvatten leds 
ner till marken genom de bakre pelarna. Ta-
ket är försett med tre inspektionsluckor för 
att nå tekniken gömd i strukturen; belysning, 
högtalare, laddregulator och batteri till sol-
cellspanelerna. Luckorna är placerade under 
gångjärnsförsedda solpaneler och all kana-
lisation sker dold genom pelare. Sittbänken 
består av runda, böjda hålprofiler i stål som 
skruvas mot pelarna. Sittyta och ryggstöd är 
tillverkade i lärkträ och behandlat för att tåla 
väder och slitage över lång tid. 

Monteringen av väderskyddet görs på fabrik 
och transporteras färdig på plats, antingen 
med ny betongplatta eller på befintlig. Pe-
lare, sittbänk och takkant pulverlackas i en 
djup grön kulör. Alla icke konstruktiva kom-
ponenter som undertak, glasskivor, skyltar, 
sittyta i bänk och armaturer är utbytbara på 
plats vilket säkerställer ett enkelt underhåll 
av väderskyddet. 

Infälld belysning Plats för digital trafikinformationHögtalare för prator och trafikinformation Undertak av formpressad aluminium Solcellspaneler

Bänk i lärkträHärdat glas 12 mmHölje i rostfritt stål Justerbara fötter i rostfritt stål
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Kraftanalys - egentyngd, vindlast och personlast mot glasskivor

Påklätt väderskydd i urban miljö

Väderskydd i stadsmiljö

Väderskydd grundutförande


