
Nytt koncept för hållplatser och
väderskydd
Göteborg och regionens kulturhistoria 
har en viktig roll i den nya utvecklingen av 
identiteten för Västra Götalands hållplatser 
och väderskydd. ”Kom regn, kom solsken” 
anknyter till den klassiska bågen med sitt 
formspråk. Vi ser runda bågar som ett 
utbrett och ett välkänt formspråk i Göte-
borg. Vi hittar formen över hela staden. På 
Götaplatsen och Göteborgs Konstmuseum, 

på Stora Teaterns entréer, i Asplunds råd-
hustillbyggnad och det nya Våghuset vid 
Järntorget. Med vårt formspråk och koncep-
tet får regionen och Västrafik en samman-
hållen identitet för hela kollektivtrafiken med 
egenskaper som förbinder dåtid, nutid och 
framtid. 
”Kom regn, kom solsken” har en helhets-
strävan att göra den nya kollektivtrafiken 
tillgänglig, säker, synlig och säker för alla 
i trafiken. Utan att ha en given fram- eller 

baksida kan modulerna vara enkelsidiga 
eller dubbelsidiga precis som varje kompo-
nent i produktfamiljen fungerar i flera situa-
tioner. Oavsett om solen skiner eller regnet 
faller finns det alternativ för resenärerna 
att bestämma om de vill vänta inne bakom 
glas, sitta ute på bänk under tak eller bara 
stå utanför. Ambitionen bakom designen 
är att skapa glädje och välbefinnande för 
resenärer och förbipasserande.

Modulär konstruktion
Modulerna i produktfamiljen är baserade 
på ett rutnät med måtten 1200x710 mm, 
vilket gör konceptet anpassningsbart, lätt 
att montera och byta ut. Specifikationerna 
utgör ett skalbart grepp som skapar en 
enkel vardag för resenärerna, men även för 
de som jobbar med byggnation och under-
håll vid hållplatserna. Varje komponent i 
produktfamiljen har olika funktioner och kan 
kombineras och anpassas till föränderliga 

miljöer, barriärer och olika situationer. På 
större hållplatser som Lindholmen ger det 
ett luftigt och hanterbart intryck från flera 
vinklar anpassat för framtidens stadsbussar 
och spårvagnar. På Lexbydalsvägen, med 
dess mer utsatta läge, måste det däremot 
fungera som vindskydd från olika vinklar, ge 
friare sikt och mindre underhåll. Även i dess 
enklaste sammansättning av moduler behål-
ler ”Kom regn, kom solsken” fortfarande sin 
starka identitet. Konstruktionen och sam-

mansättningen är enkel och byggs i huvud-
sak upp av standardiserade hål- och t-profi-
ler som tillsammans med glasinfästningarna 
skapar ett enkelt och renodlat uttryck. 
Modulerna är lätta att montera direkt på 
fabriken, vilket ger en låg installationskost-
nad vid hållplatsen. Mindre och medelstora 
moduler kan monteras direkt på en betong-
platta, köras ut plats och ersätta nuvarande 
skydd. 

Takprogrammering
Taket är det mest igenkännbara elementet 
i designen och kan varieras med olika utse-
enden och i varierande dimensioner. Taket 
är robust och dess identitet signalerar håll-
platsläget på långt avstånd genom sin höjd, 
form och programmering. Då olika håll-
platser erbjuder skiftande utmaningar kan 
storleken varieras i längd, bredd och höjd. 
Taket kan även göra väderskyddet än mer 
platsspecifikt och stärka ekosystem-tjän-

ster genom plantering av lokala växter och 
blommor. Taket kan även inhysa av bikupor 
och fågelholkar och tillsammans med det 
gröna är det ett perfekt sätt att stärka den 
biologiska mångfalden. Om kostnaden och 
underhållet måste hållas nere kan höjden 
på taket justeras till 350mm men även den 
lägre höjden rymmer grönska och teknik 
såsom batterier och kablage samt döljer och 
skyddar solpaneler.

KOM REGN, KOM SOLSKEN

Området runt Lindholmen är under pågående utveckling och är fyllt med företag, utbildning- och forskningsinstitutioner. Utvecklingen av 
nya spårvägar och citybusslinjer kommer att pågå samtidigt och i synergi med planlagda och kommande byggprojekt. Det kommer vara 
fullt av liv och rörelse på dagen och kvällen, om än lite lugnare när arbetsdagen är slut. De nya hållplatserna och knutpunkterna kommer 
framstå välkomnande för resande och förbipasserande och fungerar som en tydlig platsmarkör för de olika stoppen längs Lindholmen.

Montering steg 1.
Väderskydd med betongplatta lyfts 
på plats.  

Montering steg 2.
Takmodul lyfts på plats och monteras. 
Solceller och/eller vegetasjon adderas. 

Exempel 1.
Minsta konfiguration med låg 
takmodul (350mm) och solceller. 

Exempel 2.
Taket kan enkelt förlängas för att skapa en 
längre hållplats med sittplats utanför under tak. 

Exempel 3.
Bredare dubbelsidig hållplats med plantering 
och solceller på tak.
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Liten bänk

Smitväg bakom hållplats

Vistelse under tak

Bänk under tak

Spårvagn 45 m

Citybuss

Återvinningsstation

Solceller på tak

Fristående bänk

Fristående bänk

Allmän belysning Cykelparkering

Cykelparkering

Informationstavla

Gatebeplantning

Sammanhängande tak streckat över

Lindholmen fasadritning - skala 1:50 (A1)

Lindholmen situationsplan - skala 1:100 (A1)

Hållplatserna skall kännas trygga dag som natt. Upplysta informationstavlor och trans-
parenta hållplatser utan mörka vrår fungerar som fyrtorn både i stad och på landsbygd. 

Resenärerna skall uppleva stunden vid hållplatsen så familjär och bekväm som möjligt, 
då den som starten och stoppet på resan direkt påverkar tankar och attityder kring 
kollektivtrafiken för Västra Götaland.  

Social hållbarhet i samhället är viktigt och därför har produktfamiljen flexibla lösnin-
gar som t.ex. avlastningsbordet för mamman med barnvagnen och händerna fulla av 
kassar, den hjälpsamma guiden i talknappen för den synskadade och personen som 
sitter ute ensam men under tak.    
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Taksarg av stålplatta 
H=450/350mm

Jordsmån med dränerande skikt

Växtbädd

Tätskikt

Fuktspärr

Undertak i trä

Armatur

Bottenplatta i betong

Hålprofil i hörn 
BxD =80x80mm

T-profil
BxD=80x80mm,

Hålprofilsbalk 
BxH=80x160 

Rum för batteri

Konsol för montering av  
undertak

Korrugerad takplåt
Montering i u-skena 

Trycktåligt takisolering med fall

Avvattning dold i hålprofil

Sprängskiss axonometri - skala 1:50 (A1)Väderskyddsmodul - skala 1:50 (A1)

Övrig produktfamilj - skala 1:50 (A1)

Dubbelsidig bänk med rygg

Bänk

Dubbelsidig bänk fäst på väggmodul (olika längder)

Analog samlingsskylt Digital realtidsskylt, integrerad Digitalt realtidsskylt, friståendeDigital samlingsskylt Analog hållplatskylt

Cykelstativ

Reklamskylt (Eurosize)

Riktad belysning Allmän belysning

Räcke Räcke med plåt Bord Ståbänk Öppet räcke Räcke med stänkskydd av nät Papperskorg

InsektshotellVäggmodul, smal Digital klocka

Återvinningsstation

Dalgångsgatan fasadritning - skala 1:50 (A1) Lexbydalsvägen fasadritning - skala 1:50 (A1)

Elevation, framsida Takplan

Plan

Takmoduler,
alternativa storlekar

Axonometri,
baksida

Axonometri,
framsida

Elevation, höger
med  integrerad realtidsskylt

Sektion A-A Sektion B-B

B

B
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Konstruktion
Det nya väderskyddet ska ha en lätt och 
transparent design, men samtidigt vara 
robust och hållfast. Huvudkonstruktionen 
består av standardiserade element som 
hålprofiler, T-profiler, plåttak og glaspane-
ler, som förenklar produktionen och gör 
elementen lätta att skalera till olika storle-
kar.  Vertikala laster som snö och egenlast 
från tak tas upp i ett korrugerat plåttak som 
spänner mellan två horisontella hålprofiler 

Material och färgschema 
Det är viktigt att hitta hållbara och gedigna 
material som tål tidens tand och framstår 
vackra år efter år. Samtidigt ska de vara bra 
för miljön, lätta att underhålla och signalera 
hållbarhet och kvalitet. Stål är ett material 
som är lätt att arbeta med sett ur konstruk-
tions och hållbarhetsaspekt, samtidigt som 
det lämpar sig bra för prefabricering. Med 
sin robusta karaktär används stål som det 
primära konstruktionsmaterialet, då det har 

(160x80 mm) på vardera sida med vertikala 
hålprofiler (80x80 mm) som pelare. Valet 
av hålprofil tillåter även dold kabelföring för 
teknik och takavvattning. Pelarna för där-
efter lasterna ner till betongfundamentet. I 
större utskjutande delar är de två horison-
tella hålprofilerna (160x80 mm) utlagda på 
en tvärbalk, centralt placerad ovanför mitt-
pelarna. Systemet balanseras av att de två 
horisontella balkarna kan överföra vertikala 
krafter till de centriskt placerade pelarna. 

Pelarna ger den statiska funktionen att 
kunna bära lasten från taket innehållande 
växter och jord, teknik och solpaneler, oav-
sett takets varierande dimensioner. Vikten 
av glaspanelerna överförs till de vertikala 
hålprofilerna och de mellanliggande ver-
tikala T-profilerna (väggpelare). Glaspa-
nelerna kommer delvis att medverka som 
stabiliserande skiva, och ta upp horisontella 
krafter som vind. Montering och utbyte av 
nytt glas fungerar enkelt, då den primära 

lasten från taket överförs till de vertikala 
hålprofilerna. Förutsättningarna för kon-
struktionens stabilitet beror på flera faktorer, 
som att den korrugerade takplåten skruvas 
längs alla profiler och skarvar för att säker-
ställa skiveffekt. Glasets infästning dimensi-
oneras för att överföra krafter för stagning, 
och slutligen måste en optimering göras 
med hänsyn till val av tjocklek för stålet och 
påverkan på glaset, för att hitta den mest 
ekonomiska lösningen.

en formbar och bärande funktion.  Vi för-
ordar återbrukat sk. grönt stål. Förutom att 
ståltillverkningen är möjlig att vara cirkulär, 
och många av biprodukterna från stålpro-
duktionsprocessen används i andra pro-
cesser eller industrier, bidrar även stål som 
byggmaterial till minskat spill. Något som 
matchar hållbarhet och låg miljöpåverkan för 
nya trafikkoncept i Målbild Koll2035. Mate-
rialen som föreslås för produktfamiljen är 
stål och härdat glas. Båda är solida material 

som ger beständighet, lång hållbarhet, lågt 
underhåll och motståndskraft för slitage. 
Modulerna är färgsatta i enlighet med doku-
mentet ”Stadens färg” från Göteborgs stads-
miljöpolicy. En tydlig färg skapar identitet, 
ger överblick och igenkänning i trafiken. 
Huvudkulören för de nya väderskydden är 
Engelsk röd, (RAL 3009). 
För att ytterligare kunna anpassa vissa linjer 
och hållplatser kan de ges en alternativ 
kulör från samma dokument som t.ex. ”Blå-

grön”  eller ”Mörkt gultonad grön”, så länge 
det bidrar till attraktiva och igenkännbara 
trafikmiljöer. En begränsad färgpalett är 
kostnadseffektiv och ger även en helhet för 
alla moduler i produktfamiljen. Färgpaletten 
signalerar något välbekant från stadsbilden 
och har igenkänning på distans. Stålet är 
pulverlackerat för att ge det en högkvalitativ 
finish, miljövänlig ytbehandling och är idea-
liskt för krävande väderförhållanden.
 

Ny hållplats på Lindholmen. Med olika möjligheter för vistelse både under tak och utanför kommer man alltid 
att hitta sin plats. Den nya knutpunkten knyts samman av ett tydligt färg och formspråk som harmonierar med 
gammal och ny bebyggelse.

Längs Lexbydalsvägen finner man den minsta väderskyddsmodulen med ett lågt tak på 
350mm. Taksprånget tillåter även  vistelse utanför under tak om man skulle önska det.

Busshållplatsen på Dalgångsgatan har ett utkragande tak som effektivt förlänger 
väderskyddet på ett enkelt och elegant sätt. Räcket skiljer på cykeltrafik och gående 
och möjliggör även för en integrerad ståbänk.

Huvudkulör
Engelskt röd
NCS S 6030-

Y80R 

Alternativ kulör  
gultonad grön 
NCS S 7020-

G50Y

Alternativ kulör  
Ljus 

gultonad grön NCS 
S 4020-G70Y

Alternativ kulör  
Blågrön, ”Göta 
älvbro-grön”

NCS S 3020-B50G

Alternativ kulör  
Mörkt grafitgrå
NCS S 8500-N 

Trä Glasväggar 
med 

mönsterbård

Grönt tak, 
sommar

Grönt tak, 
vinter

Solpaneler

Talknapp

Dolt stuprör i hålprofil

Detalj, sittbänk och infästning glas

Laddstationen är enkel att byta ut när 
tekninken förändras

Taksarg H=450/350mm
Stålplatta, T = 4 mm

Vertikala laster, snölast och egenlast tas 
upp  av kurrugerat plåttak som spänner 

mellan hålprofilsbalkar

Plåttaket fungerar som stabiliserande skiva

Yttre hålprofilspelare (80x80mm) , 
tar upp laster från tak och krafter från 

glaspanelen

Hålprofilspelare för lasterna ned i be-
tongfundamentet. Fast inspänt

Infästningen av glas överför krafter för 
stabilisering

Glaset medverkar som stabiliserande 
skiva mot vindlaster

Vindlaster

Jordsmån

Korrugerat plåttak

Batteri

Hålprofilsbjälke 80x160 mm

Infästning av glas till pelare

Svetsad platta förankrad i betong

Sittbänk

Fall min 1:40

Markplatta i betong

T-profilspelare 
80x80mm

Detalj - skala 1:10 (A1) Statikdiagram - skala 1:10 


