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Stark uniform identitet för 
wayfinding i olika urbana 

förhållande

I lanternans sken skapas ett 
tryggt och säkert 

socialt hållbart rum

Mest möjlig transparens 
ger visibilitet och en 

trygg överblick

Förankring till den specifika hållplatsen 
genom interiöra anppasningsbara ytor 

för lokal konst, ljus, grafik

Standard solcellspanel försörjer, 
dold inom konstruktionen, lanternan 

hållbart med elektricitet.

Modulsystem för komplett skalbarhet 
vid varierande kapacitetsbehov och 

stadsmässiga sammanhang

LINJE IDENTITET TRYGGHET ÖVERBLICK LOKAL IDENTITET SJÄLVFÖRSÖRJANDE MODULSYSTEM

I SKYDD AV SKEN
Som skinande lanternor i stad och glesbygd, leder det 
nya konceptet för hållplatser och väderskydd den 
resande tryggt och säkert genom hela regionen. 

Lindholmen (Överst) 
 
Ett urbant rum och en omfattande hållplats för både spår-
vagn, buss, biltrafik, cyklister och gående. 
 
Som en klunga av lanternor binds hela hållplatsen ihop med 
ett tryggt och omfamnande ljus som trots olika flöden, rikt-
ningar och behov framstår som en helhet med ankomst och 
avgång för nya destinationer.  

Med den nya utrustade buss- och spårvagnsstationen behåller 
Lindholmen och det lokala stadsrummet sin existerande 
identitet och plats i den urbana kontexten.  
Den centrala förbindelsefunktionen för offentliga och privata 
transportformer tydliggörs och tillåter en effektiv daglig 
användning av stationen. 

Lexbydalsvägen (Höger) 
 
Ett glesbyggt område där hållplatsen står fritt i landskapet 
och tydligt markerar en portal till kollektivtrafiken och nya 
orter.  
Under dagen reflekterar skärmens perforerade sinusplåt him-
lens nyanser och fångar upp ljus, skugga och färg från om-
givningen kring respektive hållplats, både i stad och glesbygd.

SKALBARHET   
Från stad till glesbygd

(Sammanfattning av steg 1 konceptbeskrivning)

Konceptets helhetsgrepp bygger på att skapa trygga och 
attraktiva publika rum i och omkring den kollektiva trafiken 
genom: 
 
LJUS -  VISIBILITET - IDENTITET 
 
I gestaltningskonceptet förvandlas väderskyddsmodulen till 
en lysande lanterna, vars sken och värme båda leder den 
resande på väg och skapar ett omfamnande, tryggt och 
säkert rum på hållplatsen. 
 
På avstånd framträder lanternorna, med sin uniforma, men 
skalbara, karaktär tydligt. 
Lanternornas sken med dess diffust lysande hölje får 
karaktär av uppskalade lampskärmar, som i sig själv uppnår 
en identitet som wayfinding-element, där användaren direkt 
känner igen en portal till eller från kollektivtrafiken utan 
övrig skyltning.  
 
På hållplatsen skapar lanternorna genom sitt mjuka 
omfamnande ljus ett tryggt och säkert rum, där alla som 
vistas på platsen är synliga. Belysningen skapar optimala 
förutsättningar för säkerhet och tillgänglighet, båda i 
urbana sammanhang och i glest bebyggda områden. När 
resenären befinner sig under väderskyddsmodulens “skärm” vecklas en värld av konstant 

varierande karaktär och innehåll ut. 
Skärmens inre rum består av en anpassningsbar yta där 
hållplatsens lokala identitet representeras och relaterar till 
lokalområdet från hållplats till hållplats. 

“Canvasen” kan exempelvis prydas med en dekoration 
från den lokala skolan, ett urval av lokala konstnärers verk, 
eller genom en föränderlig yta där aktuella årsdagar och 
evenemang kan uppmärksammas. 
Den lokala förankringen används som ytterligare ett 
wayfinding element, där brukare med lokalkännedom i alla 
åldrar kan känna igen vilken hållplats som passeras och 
vilken hållplats som är närmast hemmet.  
Gestaltningskonceptet baseras på ett modulsystem 
där både en produktfamilj för stations-apteringen samt 
väderskydden ingår i ett system som kan sättas samman 
och kombineras i ett flertal varierade konfigurationer. 
Detta ger ett absolut skalbart system, som går att anpassa 
direkt till varje enskild hållplats-typ, behov och kapacitets 
krav. Modulsystemet gör det lätt att anpassa för nya 45m 
spårvagnar samt eventuella framtida förändringar. 
 
Lanternorna riktar sig varierande mot trafiken och 
staden och skapar genom sitt sken ett urbant rum 
som generöst ger tillbaka till staden och inte bara 
trafiken. Gestaltningskonceptet ser till att skapa urbana rum 

med öppna siktlinjer och hög visibilitet i gatunivå. Genom 

att koncentrera identiteten till “lampskärmen”, och 
låta den bäras upp av nödvändiga informationstavlor 
och reklamskyltar, kan hållplatserna uppnå så hög 
genomsiktlighet som möjligt. Denna transparens bidrar till 
trygghet för såväl användare som förbipasserande, och får 
en socialt hållbar inverkan på sin omgivning.  

Där sammanhanget tillåter, kan torg med friare flöde i och 
omkring väderskydden skapas, och ytterligare uppmuntra 
till sociala mötespunkter där stad och infrastruktur smälter 
samman. Skydden kan placeras i ett stramt rutnät eller i en 
lösare riktningslös komposition efter behov och möjlighet.  
 
Dold inom “lampskärmens” konstruktion placeras 
solcellspaneler som ser till att lanternorna på ett hållbart 
sätt blir själv-försörjande med nödvändig elektricitet 
för att hålla skenet gående under de mörka timmarna. 
Gestaltningen gör det möjligt att använda standardelement 
utan att störa koncepten. 

Genom ett starkt enhetligt gestaltningskoncept binder 
konceptet samman kollektivtrafiken i hela regionen, 
samtidigt som anpassnings-möjligheter låter den lokala 
omgivningen känna sig hemmastadd vid sin hållplats.



MODULSYSTEMET

Genom modulsystemet konfigureras och 
skalas de olika hållplatserna efter lokala 
behov. 
Modulsystemets baselement består av 
grundplattor anpassade för grundläggn-
ingsmåttet 3,85m x 1,65m.
Det finns i systemet en A- och en 
B-grundplatta, som utgör ramarna för alla 
hållplatser i både stad och
glesbygd. 

Vid ett enkelt busstopp behövs endast 
en A-grundplatta, vid en hållplats med 

Hög skärm 
Spårvägnhållplats

Låg skärm
Busshållplats

Olika platser ger upphov till olika 
konfigurationer. Framtagning en 
designhandbok som redogör för möjligheter 
och rekommendationer kan erbjudas till 
beställaren för att facilitera konfigurering av 
hållplatser. 

KONFIGURATIONER EKSEMPLER

För att styrka igenkännligheten mellan olika 
trafikslag direkt i gestaltnings-
konceptet används två olika takhöjder som 
kopplas till de två olika fordonen i 
kollektivtrafiken.  

Väderskydden under är likadana men 
resenären vet att ett högt tak definierar 

Wayfinding

Modulsystemets delar

A

B

spårvagnshållplats, medan ett lägra tak 
visar busshållplatserna.  

På de större urbana hållplatserna så som 
Lindholmen används denna metodik 
även som en nedskalning mot staden och 
cyklister och gående på 
trottoarerna. 

ett lite större flödesbehov kan en A- och 
en B-grundplatta kombineras med ett 
samlande tak.

Vid en stor urban kopplingspunkt kan en 
större hållplats konfigureras genom att 
sätta samman ett antal A- och B-grund-
plattor som antingen separeras med 
individuella tak eller skapar ett samlat 
rum under ett tak som storleksmässigt 
anpassas till perrongen både i längd och 
bredd. 

Modulsystemet består av 3 kategorier:  
Grundplatta, produktfamilj och tak. 
Denna uppdelning är utvecklad i sam-
band med gestaltning och konstruktiva 
principer för att kunna tillverka, trans-
portera och montera hållplatserna på ett 
enkelt sätt. 

Grundplattorna och produktfamiljens 
delar kan monteras samman på fabrik 
och som en samlad väderskyddsmodul 
enkelt lyftas på plats vid den aktuella 

hållplatsen där taket monteras. Takets 
indelning matchar väderskyddsmodulens 
delar och kan transporteras till platsen i 
moduler för att sedan monteras med de 
antal som flödesbehovet kräver på den 
aktuella platsen. 

Produktfamiljens övriga delar är utveck-
lade med kompletterande funktioner 
som tillsammans med taket binder ihop 
väderskyddsmodulen med det aktuella 
rummet och bildar en hållplats.

För förvaltningar blir det lättillgängligt, 
effektivt och enkelt att bestämma typ och 
utrustning vid varje enskild hållplats, med 
med avseende på gestaltning, strukturell 
stabilitet, väderskyddsoptimering mm. 

Situationsplan Lindholmen 1:100



Grundplattan
 
För att optimera produktions- och montageeffektivitet 
baseras modulsystemet på den minsta grundplattans 
storlek 1,65x3,85m. Ur ett hållbarhetsperspektiv 
kan också befintliga grundplattor i denna storlek 
återanvändas vid gott skick.  

I systemet finns en A-grundplatta och en B-grundplatta. 
Dessa kan placeras, sättas samman och multipliceras 
beroende på hållplatskonfigurationen och 
flödesbehovet. 
Grundplattan kan monteras på fabrik med 
produktfamiljens olika delar så som skyltar, glas, 
bänkar, etc. och transporteras till aktuell hållplats och 
lyftas på plats. 

Räcken 
 
Produktfamiljens räcken skapar både säkerhet och 
skydd från vattenstänk, samt säkerställer att hela 
hållplatsen blir tillräckligt upplyst med integrerat ljus 
under ledstången. 
 
Strukturellt bidrar räcken också till att bära upp vissa 
bänkar, stå- och sittplatser och soptunnor.

Glas 
 
Produktfamiljens glasytor är utvecklade 
från befintliga hållplatsers standardmått 
1200x2000mm för att optimera effektivitet.  
Känsliga glaskanter skyddas av aluminium- 
eller stålprofiler.

Bärande skyltar 
 
Centralt för produktfamiljen är den bärande reklam- 
och informationsskylten.  
 
Skylten är utvecklad enligt eurosize-mått och består av 
bakombelysta LED-dioder. Det går att underhålla och 
byta skylten från utfällbara fram- och baksidor. 
 
Som bärande struktur för taket integreras H-profiler i 
stål som en avslutning av skyltarna.

Skylt / info

Skyltarna avspeglar Wayfinding-intentionen 
definierad av hållplatsens takhöjder. 

L/XL-skylt indikerar hållplats med spårvagn 
och buss.  
M-skylt indikerar spårvagnshållplats. 
S-skylt indikerar busshållplats och ingår i den 
bärande konstruktion. 

Standard solcellsparti 

Vinklad 20° för optimal effekt. 

Takkonstruktion detaljsektion

Avvattning 

Avvattningsbrickor samlar vattnet 
och leder det till stupröret som är 
halvt dolt av H-profilen. 

Innerskärm 

Insidan av skärmen täcks med 
en tunn 0,2mm plåt, för att 
dölja konstruktionen och ge en 
infästningsbar yta för belysningen. 

Skärm 

Skärmen kläs i perforerad sinusplåt 
som fästs med skruvar. 

Stålramskonstruktion 

Takets struktur består av en 
stålramskonstruktion som stabiliserar 
skärmen och fästs på H-profilen. 

Produktfamilj 

Genom att sätta samman 
produktfamiljens olika delar blir 
väderskyddet en helhet. 

Stålram med LED-band
 
LED-band lyser upp skärmen genom 
den perforerade sinusplåten och lyser 
upp undersidan av skärmen och skapar 
ljus och trygghet.

Avvatning / solcellsbatteri 

Halvt dolt av H-profilen dras stupröret enkelt ner till 
marknivå, vilket säkerställer tillräckligt utrymme för 
underhåll av avvattningssystemet.  
 
Integrerat i skyltarnas hålrum placeras solcellsbatteriet 
som kan lagra energi i upp till fyra månader utan 
anmärkningsvärt solljus. 
 
Beräkning: 2W * 16 timmar * 120 dagar = 3840Wh = 
12v/320Ah. batteri 
Exempelvis 3x batteri: 12.8V/120Ah 1536Wh LiFePO4 
PaqPOWER batteri 
1x Styring: STECA SOLARIX MPPT 

Bänk

Bänken är utvecklad med integrerat armstöd 
som både tar hand om tillgänglighetsaspekten, 
samt fungerar som bärande infästningselement 
för bänken. 

Bänken är anpassad samma storlek, och kan 
fästas på både räckenet och glasdelarnas 
kantramar.

PRODUKTFAMILJENTAK & STRUKTUR

1,65M3,85M

1,65M3,85MTaket i djuped 
 
Varianter i längd och bredd skapas vid urbana 
platser genom en sammansättning av det 
aktuella behovet för väderskyddsmodulen, samt 
ett tak med 4m i djupled som kan skalas i längd 
beroende på den aktuella platsens behov.

Underhåll

För att minska risken för klotter och 
graffiti har flera uppmanande initiativ 
tagits med. Genom att använda veckad 
perforerad sinusplåt görs ytan för 
graffitti minst attraktiv eftersom motiven 
inte syns.

Genom att skapa starkt upplysta 
hållplatser dygnet runt minskas klotter på 
ett socialt hållbart sett.  

Ytterligare en socialt hållbar tendens är 
att ytor som är omhändertagna med motiv 
eller annan konstnärlig utsmyckning i stor 
utbredning är mindre utsatta för graffitti. 

Om det ändå skulle hända är skärmen 
konstruerad så att det enkelt går at skruva 
ner berörda sinusplåtar och sanera dessa, 
eller byta ut.  
Canvasfolien är en antigraffiti-folie som 
också går att bytas ut för berörda delar 
om nödvändigt. 

Hållbarhet

Inom koncepten ryms en mängd hållbar-
hetsaspekter. 

Först och främst signalerar hållplatser-
na hög status för kollektivtrafiken och 
medverkar därmed till ett både ekon-
omiskt, ekologiskt och socialt hållbart 
avtryck och perspektiv. 

Hållplatserna är självförsörjande enheter 
och har robusta och återvinningsbara 
material som säkrar minimalt underhåll 
och maximal livstid. 

Kvalitet och robusthet säkrar inte bara lång 
levnadstid, utan även fornuftig drift och 
därmed bättre arbetsmiljö. 

Inledande LCA verifierar att det med 
konceptets grundmaterial uppnås störst 
möjlig hållbar vinst. 

L / XL M S

1 - Takets huvudram

2 - Bärande struktur döld av     
      skyltram

3 - Brickor med sedum

4 - Stuprör från brickor döld  
      av profil

5 - Solcellsparti

6 - LED-band
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Standard tak - buss hållplats

Stor tak - spårvagn hållplats



Hållplatsen som skinande lanterna placeras över 
hela sträcken från Göteborg Centrum till Mölndal 
och Partille.  
Resenärsupplevelsen växlar mellan subtila ljusrum 
på standardhållplatser och unika verk på orter av 
special tyngd.  Denna kontrast gör resan till en 
upptäcktsfärd där man inte vet om en gripande 
unik hållplats finns runt hörnet, men säkert vet att 
en lysande lanterna mottar en på ett tryggt och 
omfamnande sätt vid varje hållplats. 
 
Flest hållplatser i områden är av standardversion 
och binder ihop sträckan, men på utvalda platser 
skapas en canvas där unika motiv bildar ett vänt 
rum i relation med omgivningen. I Koll2035-
rapporten viktas en rad hållplatser ha särskild 
tyngd, dessa samt eventuellt slutstationer och 
bytespunkter i glesbygden väljs ut i förslaget för 
unik bearbetning av canvasen.

LOKAL FÖRANKRING EKONOMISKA RAMAR

Standard hållplats 
 
På standardhållplatsen består canvasen av en 
akrylplatta. Plattan belyses av LED-lampor längs 
skärmens underkant.  Genom reflektion och kodning 
av färg och temperatur av ljuset, upplevs ytan som 
en del av lampskärmen. Den blanka “canvasen” 
(kompaktlaminatplattan) kan vid önskemål eller av lokal 
sponsor i efterhand kläs i folie med motiv på plats, eller 
låta ljusets egna nyanser och toner skapa en atmosfär 
och ett socialt hållbart och tryggt rum.   

Unik hållplats 
 
På den unika hållplatsen pryds det inre rummet av 
motiv och konstverk som anknyter till hållplatsens 
lokala plats. T.ex. museum, universitet, nöjespark eller 
liknande. Canvasen består av akrylpartier anpassade efter 
modullinjerna som bekläs med en matt folie med unika 
motiv. Folien går både att applicera på fabrik eller på plats, 
samt går att byta ut efter önskemål.  
Canvasen är belyst av vinklade LED-lampor i underkanten 
av skärmen och förses med energi på ett hållbart sätt från 
solcellspanel på taket och tillhörande batteri. 

MATERIAL & HÅLLBARHET VED-
LIGHEDHOLD???

Ljusfog 
 
Skärmens beklädnad består 
av fastskruvad sinusplåt i 
standardmått. Mellan varje 
plåt lämnas ett mellanrum 
på 2cm där ljuset släpps 
igenom. På så sätt visas 
takets modularitet upp som 
en del av gestaltningen.

Reflektioner 
 
Skärmens perforerade 
sinusplåt anpassar 
sig som en subtilt 
reflekterande kameleont 
till omgivningens aktuella 
nyanser, från byggnader 
till himmel och grönska.

Ljus / skugga 
 
Under dagen reflekterar 
skärmen diffust det direkta 
solljuset på samma sätt som 
omgivningens skuggor kan 
skapa varierade motiv över 
dagens timmar.  

STANDARD VÄDERSKYDD 1:50

En standardhållplats är mer komplex och 
omfattande än den existerande standard-
modellen. Det är i högre grad tal om 
integrerad design där konstruktion och 
komplement inte är separerade, därför blir 
ekonomin inte direkt jämförbar.   

En standardhållplats omfattar således 
bärande konstruktion, reklam, bänk, tak och 
takkonstruktion med belysning och under-
tak samt plats och möjlighet för solceller. 
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3
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4 2
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1 7
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Högsbotorp 2 

Marklandsgatan
3

11

Masthugget
60

Kungssten 9

Klippan

Lilla Bommen
V Eriksberg

16

Eketrägatan 58

Brämaregården13
Hjalmar

Brantings-
platsen

Gamle-
stads
torg

Redbergs-
platsen

I samarbete med leverantör är det möjligt 
att vidareutveckla konceptet så att det i 
ännu högre grad industrialiseras och görs 
klart för massproduktion. Efter 
optimering av konstruktion, material-
förbrukning mm och vidarebearbetning 
av koncept förväntas standardhållplatsen 
närma sig ca 150% av den nuvarande 
ekonomiska ramen. Tillsammans med 
beställare läggs rätt nivå för och 
prioritering av hållplatsernas gestaltning.


