
TECTUM 
Väderskyddet är utformat med en takskiva som är 
den primära bäraren av identitet, uttryck och gestalt. 
Takskivan vilar på nätta pelare och är placerad med en 
tydlig distans från de informationsbärande ytorna vilket 
får takskivan att frigöra sig och exponeras i sin helhet. 
Takskivans karakteristiska silhuett blir på detta sätt 
synliggjord. Den exponeras som en igenkänningsbar 
och identitetsskapande gestalt i stadsmiljöer såsom 
landskapsmiljöer och visualiserar därmed hur kollektiv-
trafiken binder samman hela länet. 

Takskivans lutning för all avvattning bakåt samtidigt 
som silhuetten och den träklädda undersidan exponeras 
ytterligare. Takets lutning ger även väderskyddet en tydlig 
riktning mot entrésidan och kollektivtrafikens fordon. 
Det är en inbjudande gest som stödjer orienteringen i 
stadsrummet. Vid gavlarna är takskivan utdragen för att 
skapa en plats skyddad från regn och sol. 

Den vertikal bärningen är medvetet minimerad i sitt uttryck 
och detaljering för att lämna plats och ge visuellt fokus till 
de informationsbärande ytorna och takskivan. 

Väderskyddets gestalt bygger på klassiska arkitektoniska 
principer som helhetens relation till detaljer, proportioner, 
och läsbarhet av den konstruktiva principen. Genom en 
tydlig hierarki i material, såväl som i bärande och buret, 

ges en tydligt avläsbar och visuellt återhållen gestalt. 
Stålpelarna bär taket i trä, glasinfästningarna i stål lindas 
runt stålpelarna. 

Den avläsbara strukturen och de medvetet få delarna 
och detaljerna har i ett samhällsperspektiv även 
ett pedagogiskt värde då minimerad material och 
resursanvändning synliggörs. Den enkla gestalten är 
också värdefull i ambitionen att förenkla för resenärer 
med kognitiva nedsättningar.

Profiler och detaljer är formade både utifrån konstruktiva 
krav och en strävan efter en enkel gestalt för att kunna 
erbjuda flexibel användning och inredning. De är formade 
i relation till helheten och formspråket återkommer i en 
rad olika skalor. Takets gestalt syns tex i både bänkens 
och glasinfästningarnas utformning. Detaljerna binder 
samman väderskyddet till en ”urban möbel” möjlig att 
placera i en rad olika kontexter utan att dess gestalt blir 
varken för påträngande eller för anonym.
 
Väderskyddet bygger på en balans mellan det raka och 
det runda som också är en balans mellan rationalitet 
och omsorg samt mellan tradition och samtid. Det raka 
kan ses som en bild av det generella, rationella och 
industriella – det runda som en bild av det specifika, 
omhändertagande och vänliga.  I takskivan möts de två 

Perspektiv från gatan - placering framför byggnad.
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principerna. Den enkla skivan med sina raka linjer ges 
genom de avrundade hörnen ett vänligt, omhändertaget 
och samtidigt  geometriskt precist och igenkänningsbart 
uttryck. 

Likt de karakteristiska objekten i vårt stadsrum, 
formade utifrån en lång tradition av sin tids estetik och 
tillverkningsprocesser, tar väderskyddet utgångspunkt i 
vår tids förutsättningar samtidigt som den blickar tillbaka 
för att bli en integrerad del av stadsbilden. 

UPPBYGGNAD / TILLVERKNINGSMETOD
Väderskyddet är gestaltat med en tydlig materialhierarki 
och ett minimum av unika detaljer för att möjliggöra en 
rationell tillverkningsprocess där tillverkningen av varje 
del kan optimeras i relation till kvalitet, kostnad och 
hållbarhet. De tydligt separerade delarna kan tillverkas 
av leverantörer med expertis inom respektive fält och 
levereras med alla detaljer färdiga. Väderskyddet kan 
monteras före leverans och fraktas till sin plats i ett stycke. 

TAK
Vi ser möjlighet till alternativa taktäckningar med 
bibehållen huvudgestalt och föreslår både sedumtak 
och plåttak med integrerade solcellspaneler. Sedum har 
kvaliter i urbana kontexter och solceller gör väderskyddet 
självförsörjande på el.

TAKFOT/SARG
Takfotsdetaljen utförs i tjockare plåt och är utformad så 
att takmaterialet  kan variera i relation till den aktuella 
placering utan att väderskyddets  gestalt påverkas 
nämnvärt.

TAKSKIVA 
Takskivan utförs av en träskiva limmad med vattenfast lim 
(typ Kerto Q). Skivan är stvv och bär mellan pelarna utan 
synlig nedböjning. Den skyddas av taktäckning och det 
underliggande ribbverket i trä.

RAM
Undertakets träribbor är monterade på en ram av 
rostfritt stål. Ribborna är dolt infästa ovanifrån och är 
demonterbara i segment för att möjliggöra underhåll av 
teknik/ledningsdragning samt av ribbverket i sig vid ev. 
åverkan. 

UNDERTAK/RIBBOR
Ett undertak av massiva träribbor ger ett varmt och 
vänligt intryck. Trät kan oljas alternativt utföras med en 
kvalitet som grånar över tid. träribborna behandlas med 
stärkelsebaserat diffusionsöppet klotterskydd och kan 
enkelt demonteras i sektioner vid behov av underhåll. 

PELARE
Pelarna är utförda i rundstål för tunnast möjlig gestalt och 
för att minimera antalet hörn och kanter känsliga för slag 
och skador. Momentstyv infästning i takskivan eliminerar 
behovet av diagonaler. Pelare och övriga ståldetaljer 
lackeras grafitgrå - en kulör som gör profilerna visuellt 
tunnare, som smälter in i olika typer av miljöer och som 
matchar den SL-grå i Skyltmanualen
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Påklätt väderskydd

2 moduler lång - bredd c/c 730 mm 4 moduler lång - bredd c/c 1030 mm 3 moduler lång - bredd c/c 1400 mmSedumtak Plåttak Solceller

TAK 
Taktäckning utförs som sedum alternativt plåt med plats för solceller. Genom att takfotsdetaljen är lika för båda varianterna 
kan takmaterial skifta med bibehållen gestalt.  Vi ser möjliga kvaliteter för sedumtak i hårdgjorda miljöer där sedum bidrar 
med ekosystemtjänster för såväl det lokala klimatet som för växter och insekter. För placeringar där sedum inte tillför 
avgörande kvaliteter kan taktäckningen utföras i bandtäckt plåt. För placeringar utan elnätsanslutning eller med ambitionen 

att vara självförsörjande gällande el kan plåttaket utrustas med solceller.

MODULARITET
Takskivans proportioner kan anpassas till olika bredder och antal moduler på väderskydd med bibehållen igenkänning 
och identitet. Takskivan till väderskydd med breddmodul 1400 utgörs av en skiva med standardbredd 1800 mm som kan 
tillverkas i längder upp till 25 meter.  Fri spännvidd mellan pelare som skivan klarar är 4200 mm (3 moduler). Modulerna 

utgör en flexibilitet som gör det möjligt att anpassa väderskyddet efter olika kontexters förutsättningar.

Perspektiv från gatan, placering i parkmiljö.

Grundutförande väderskydd
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Plan Fasad framsida

Längdsektion AA

Tvärsektion BB Fasad gavel Fasad gavel med skyltTakplan
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MATERIAL OCH KULÖR
Material är valda utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv 
som tar in såväl underhålls som Livscykelperspektiv (LCA). 
Trä är i ett LCA perspektiv att föredra framför de flesta 
metaller samtidigt som det är ett material som ställer krav i 
relation till konstruktivt skydd för att säkerställa hållbarhet 
och funktion över tid. Den bärande träskivan utförd med 
vattenfast lim (typ Kerto Q) i takskivan är skyddad från 
såväl väder och vind som åverkan. Skivan är styv och bär 
mellan pelarna utan synlig nedböjning.

Undertakets träribbor ger värme och taktilitet som stärker 
väderskyddets rumsverkan och kommunicerar omtanke. 
Pelare och alla övriga ståldetaljer är lackerade i en graftigrå 
kulör med en semimatt lack. Den mörka grå kulören gör 
pelarna visuellt slankare, den smälter in i en mångfald av 
olika miljöer och samspelar även fint med kulören SL-grå.

TAK
Takfot och taksarg utförs i tjockare stålplåt för att ge 
takskivan en distinkt och skarp avslutning. Detaljen är 
utformad för att möjliggöra alternativa taktäckningar. I 
detta skede föreslår vi sedum alternativt plåt med plats 
för integrering av solceller. 

PELARE
Pelarna är utförda i lackerat stål. Stål är i ett LCA perspektiv 
att föredra före aluminum, som är mycket energikrävande 
vid framställningen. Utsläppen från tillverkning av 1 kg stål 
ligger på mellan 2 och 3,5 kg CO2e, medan motsvarande 
siffra för aluminium ligger på omkring 9,16 kg CO2e.
Miljöprestandan påverkas  även om återvunnen eller 
jungfrulig metall används, vilket gäller för båda metallerna. 
Stål ger i jämförelse med aluminium även slankare profiler 
och med enklare bearbetning även möjlighet till eleganta 
detaljer. Pelarna är runda för att ges tunnast möjlig 
gestalt och för att minimera antalet hörn känsliga för 
slag och skador. Pelarna föreslås fästas med nedgjutna 
dubb i de befintliga bottenplattorna men även andra 
infästningsmetoder är möjliga med bibehållen gestalt då 
en fotbricka täcker av mötet med marken och ger pelaren 
en visuellt tydlig fot. Genom momentstyv infästning av 
pelarna i takskivan elimineras behovet av diagonaler. 

GLASINFÄSTNINGAR
Infästningar för det härdade glaset lindar sig runt 
stålpelarna. Det nedersta fästet har ett upplag för glaset 
medan de övre infästningarna sker med beslag som 
klämmer fast glaset.

Sedum har en kvalitet i hårdgjorda miljöer i ett upplevelse-
perspektiv såväl som i relation till dagvattenhantering, 
lokalklimat och för att stödja den biologiska mångfalden. 

Tak med solceller möjliggör att väderskyddet blir 
självförsörjande gällande både belysning, digitala 
skyltar och ljusskylt för reklam - värdefullt i ett 
hållbarhetsperspektiv samtidigt som det även möjliggör 
placeringar där nätanslutningar inte är möjliga.

UNDERTAK
Det synliga undertaket av träribbor är skyddat med 
stärkelsebaserat klotterskydd, ett diffusionsöppet 
skydd som tillåter trämaterialet att andas. Undertaket 
är monterat med dold infästning i ovanliggande bärverk 
och demonterbart i segment för enkelt demontage vid 
underhållsbehov. Vid val av trämaterial finns många 
möjligheter till trä anpassat för utomhusbruk, det kan t.ex. 
vara värmebehandlat, kiseltryck eller av motståndskraftig 
kvalitet som kebony eller ek. Trät kan oljas för att ges en 
varmare karaktär i placeringar där ett visst underhåll kan 
accepteras eller utföras med en träkvalitet som grånar 
över tid.

INFORMATIONSBÄRANDE MEDIA
Väderskyddet är utformat med utgångspunkt i givna 
format för informationsbärande media. Infästningarna  
utformas i analogi med glasinfästningarna och lindas 
visuellt runt pelarna. För att hålla samman gestalten är 
vår strävan att dessa delar monteras med en gemensam 
övre horisontlinje.

BELYSNING
Belysning utformas som LED belysning med varm 
ljuskaraktär och med armaturer som fälls in i undertaket 
för att undvika bländning. 

ELDRAGNING/TEKNIK
Ramen som bär undertaket skapar även en distans för 
horisontell dragning av kablar från tak till stolpar för 
vidare dragning inuti stolpar till anslutning av elektroniska 
enheter. Genom att undertaket utförs uppdelat i 
segment med  möjlighet till enkelt demontage i delar är 
installationerna åtkomliga vid behov. Med solceller på 
taket kan väderskyddet vara självförsörjande gällande 
såväl belysning som ljuslåda för reklam och ev digitala 
skärmar. Lokal lagring av energi till den mörka tiden på 
dygnet sker med batterier som placerats i bänkvolymen.

HÅLLBARHET I LIVSCYKELPERSPEKTIV
En förenklad livscykelanalys har använts vid utformning 
av väderskyddet för att utvärdera och bedöma olika 
materialval. Den valda lösningen bedöms ge upphov till 
utsläpp av fossila växthusgaser motsvarande 2000 kg 
koldioxidekvivalenter per installation. Detta är grova siffror 
och elektriska installationer, färg och lack har ej inkluderats 
i beräkningen. Däremot har en jämförelse gjorts mot en 
liknande lösning med plywoodskiva istället för föreslagen 
limträskiva (Kerto Q) och medföljande större behov av stål 
i konstruktionen och detta referensalternativ skulle leda 
till 20% högre utsläpp av växthusgaser. Om man också 
tar hänsyn till att kol binds i träkonstruktionen blir effekten 
ännu större, där kolinnehållet i träet motsvarar upptag om 
ca 800 kg koldioxidekvivalenter, och med dessa effekter 
inräknade ger vald lösning en nettoeffekt på klimatet som 
motsvarar halverade utsläpp jämfört med referenslösning.
Även med avseende på andra miljöpåverkanskategorier, 
som utsläpp av övergödande och försurande ämnen, är 
föreslagen lösning att föredra framför referensen.
Val av leverantörer av de material som används kommer 
också påverka miljöprofilen så det är viktigt att välja 
leverantörer med omsorg. Framförallt för stålet kan 
miljöprestanda variera väldigt mycket.

SOCIAL HÅLLBARHET 
Vad gäller materialval så innebär tillverkning av 
komponenter och material risker för negativ inverkan 
på social hållbarhet både för de som arbetar inom 
tillverkningsprocesserna och även omgivande samhällen 
varför omsorgsfulla materialval bör eftersträvas även ur 
aspekten social hållbarhet. Ofta är riskerna som störst 
längst bak i kedjan, som skogsavverkning och gruvdrift.
Utvinning av järnmalm är generellt förenad med höga 
sociala risker, där det finns många leverantörer på en 
spridd marknad med en stor bredd av underleverantörer. 
Några av de största leverantörerna av stål finns i 
Ukraina, Ryssland och Kina och dessa länder anses vara 
högriskländer för sociala och etiska frågor. Även för trä 
kan det finnas risker beroende på ursprung. Krav och 
uppföljning gällande social hållbarhet för leverantörer 
rekommenderas därför för att säkerställa arbetsvillkoren 
i de länder där tillverkning av material och komponenter 
sker, inklusive bakomliggande led.

Perspektiv inifrån väderskydd
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Stålplåt 5 mm

TAK - Alternativ Sedum

Sedum (tot uppbyggnad 45 mm)
Tätskikt
Kerto Q - 2 x 45 mm
Bärverk ribbverk - Rostfritt stål 20 x 30 mm
Ribbverk i trä - 34x34 mm

Stålplåt 10 mm
d 240 mm

Stålpelare
d 76.1 / t 5 mm

Infästning glas
Stål
d 82 / t 3 mm

LED armatur, 2700 - 3000 K Kanalisation

Realtidsskylt

TAK - Alternativ Plåt + Solceller

Bandtäckt plåt + solceller
Tätskikt
Plywood (vattenfast lim)
Distans
Kerto Q - 2 x 45 mm (vattenfast lim)
Bärverk ribbverk - Rostfritt stål 20 x 30 mm
Ribbverk i trä - 34x34 mm

Glas

Infästning glas och
skylt
Stål
d 82 / t 3 mm

Träribbor
34 x 34 mm

Träskiva typ Kerto Q
2 x 45 mm

Stålplåt 5 mm

Plåt 0,7 mm
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Ståldubb, ingjuten
d 60,3 / t 4 mm

Infästning glas

Markbeläggning

Betongplatta

Täckring d 120 mm

Plats för batterier
i bänk

Stålfot
d 60,3 /  t 4 mm

Sida av stålplåt

Stålram

Rygg i trä

Armstöd
Stålrör d 20 mm

Sittyta i trä

Infästning glas

Stålpelare
d 76,1 / t 5 mm

Stålpelare
d 76,1 / t 5 mm

Glas

Kanalisation

Detaljer


