
En ny hållplats med karaktär av elegans, 
saklighet och lustfylldhet tar plats i staden 
inför lanseringen av de nya spårvagnarna.

Väderskyddens varma ton av brons, varierande 
orientering av sittytor i trä och ett genomlyst undertak 
ger en känsla av mysiga ombonade rum i gaturummet. 
En värmande och välkomnande plats för resenärer före, 
mellan och efter resor i kollektivtrafi ken. 

Den enkla formen med sin glans har en tydlig karaktär 
och som tar plats, utan att häva sig över sin omgivning.  
Ett tidlöst uttryck som håller över tid och genom trender.  
Kulören tar inspiration av de tidigare förekommande 
hamnkranarna, upphöjt till samtiden genom en ton 
av glans. Vid skymning och natt lyser hållplatsen upp 
med ett ljus som får taket att upplevas som lätt och 
svävande. Hög transparens tillsammans med ljuset gör 
att hållplatsen upplevs som trygg och överskådlig för 
såväl chauff örer som resenärer.

FLÖDEN
Flödena genom hållplatsen är eff ektiva med 
arrangemang av resenärsinfo och väntytor som följer ett 
logiskt mönster. Skyltning för orientering kan placeras 
ut som fristående moduler eller som delmodul i ett 
väderskydd. Väderskyddade cykelställ kan anordnas i 
nära anslutning till hållplatser med samma formfamilj, 
en uppmuntring till kombination av gröna transporter.

Fria siktlinjer mellan utplacerade väderskydd på 
illustrerad hållplats för Lindholmen.
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Innan resenären anländer till 
plattformen är syns infopelarna 
tydligt vilket ger en god överblick 
över hållplatslägen och dess 
orientering.
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Vid plattform är det lätt att 
överblicka var lediga sittplatser 
och mer detaljerad information 
fi nns.

Vid väderskydden är infotavlan 
väl synlig med översiktskarta och 
avgångstider.
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Inifrån väderskydden fi nns det möjlighet 
att sätta sig i olika riktningar och samtidigt 
behålla översikt över ankommande trafi k.
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Systemet är fl exibelt med utplaceringen av moduler vilket 
möjliggör hög grad av platsanpassning efter behov samtidigt 
som uttrycket hålls varierat även för en lång hållplats med 
hög andel väderskydd. Anslagstavlor och digitala skyltar kan 
adderas i efterhand efter behov, en robusthet inför framtiden. 
Materialitet och form på moduler håller samman uttrycket 
även när hållplatslägena i en bytespunkt konfi gureras med 
olika andel eller typ av moduler.

KONFIGURATION 
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För hållplatser med många 
resenärer. Många sittplatser 
utspridda i väderskyddade delrum 
utspridda jämnt över hållplatsens 
hela längd. Utformas strategiskt 
med högre andel av sittplatser 
ju längre in på plattformen man 
kommer.

För hållplatser med färre 
resenärer. Fristående antal 
väderskyddsmoduler efter behov. 
Hög variation av platser ute och 
inne. Moduler med olika funktioner 
kommer sammansatta vilket 
underlättar installation på plats.

För hållplatser utformade som 
öar. Mer inglasade delar varvas 
med öppnare delar för smidiga 
byten över plattform. Tydliga 
skyltar som visar hållplatsläge 
underlättar orientering vid större 
bytespunkter.

För hållplatser med begränsat 
utrymme. Centrerad pelarrad håller 
ytan öppen och underlättar fl öden 
av många resenärer. Sittplatser 
utan ryggstöd gör dem användbara 
i två riktningar.

TÄT

LÅG

GENOMGÅNG

TAK



Rör för avvattning
dold med täckplåt

Lutning ovansida 
tak för avvattning

Möjlighet för upphäng av
anslagstavla och monitor 55”

Basvariant anpassas efter betongplatta 
genom justerad storlek sista glasparti,
markering visar 3,85 / 4,50 m längd

Alternativ med extra sittplatser i 
kompletterande riktning

Alternativ med 
reklam i Eurosize

Sittplats med dubbla
armstöd

Plats för batteri i
bakstycke för sittplats

Papperskorg

Genomlyst linjeskylt
med plats för kablar

Genomlyst skylt 
för hållplatsnamn

Genomlyst undertak med ribbeff ekt 
från plexiglasets avstyvande kanter

Ljusarmatur  monterat ovanför 
varje undertakspanel

Modul utan väggar som utöver begränsade utrymmen 
lämpar sig väl till cykelställ med fri åtkomst från fl era 
håll.

Ihopmonteringen av delmodulernas element och samman-
sättningen av delmoduler hålls diskret genom att bulta och skruva 
ihop från dolda sidor. Papperskorg bultas mot infopelare från 
dess insida bakom framlucka medan bänkens sittyta och handtag 
monteras ihop mot undersida av plåten.

Taket har en lutning som leder vattnet till antingen ett utskjutande 
utkast eller ett rör dolt bakom täckplåt i hörnpelare. Från rör är det 
möjligt att ansluta till markledning eller utkast vid marknivå.

Glasskivor av härdat glas monteras fast med fästen 
mot utsida av pelare. Mot fästena monteras en täckplåt 
som döljer glasets infästning för erhålla ett rent och 
elegant uttryck.

Väderskyddet kan monteras ihop komplett 
med utrustning vilket medför färre moment 
för installation på plats. I de fall väderskyddet 
inte kommer förmonterat på betongplatta 
kan det lyftas med 2+2 lyftöglor i tak, gömda  
i taktäckning.

Sammansatta moduler bultas ihop 
i dolt takram. Modulerna delar på 
en pelarrad vid skarv. Vid montage 
och lyft på plats stagas den ”fria” 
gaveln innan ihopskruvning.

Dimensioneringen klarar att moss-
sedum eller solceller adderas till takets 
ovansida. Den ökade egentyngden 
ökar konstruktionens stabilitet.

Hållplatsnamnet kan utföras genomlyst med vitopak akryl monterat 
mot urfräst täckplåt på takramens front alternativt med vit foliering.
Undertaket består av vitopakt plexiglas som fälls in under list i 
takramens bakkant med dold fastskruvning bakom frontens 
täckplåt.

En smalare version vid begränsat utrymme. Möjlighet, beroende 
på vindlast, att kraga ut taket längre vid kombination med den 
större av varianten av vertikalpelarna.

Förlängd version av standardmodul för 
hållplatser med många resenärer.

Standardmodul som kan varieras med reklam 
eller fl era sittplatser beroende på plats.

Minsta modulkonfi guration med öppningar åt två 
sidor. Sittplatsernas orientering bjuder upp till 
möten.

Minsta modul för hållplatser med få 
resenärer. Orientering av sittplats gör det lätt 
att överskåda ankommande kollektivfordon.
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SLANK FRI

INFÄSTNING DELMODULER AVVATTNINGINFÄSTNING GLAS

FÖRMONTERING SAMMANSATT TAK INNERTAK OCH HÅLLPLATSNAMN

MERBASDUBBELSIDIGMYSIG

Rätvinkliga element som kan sammanfogas i olika 
orienteringar bildar en tydlig identitet samtidigt som 
det skapar möjlighet till variationer. Storleken kan 
anpassas från liten till stor till sammansatt efter 
mängden resenärer. Det tydliga släktskapet oavsett 
storlek lämnar det fritt för valfri kombination. 

Elegansen i de enkla formerna framhävs genom att 
elementen möter varandra i enkla raka linjer och  
ihopmontering hålls stilren och dold för det blotta ögat. 

Konstruktionen består av stålpelare i olika storlek där 
den större stabiliserar samtidigt som den utnyttjas 
för kanalisation och information. Stålstomme och 
aluminumplåtar pulverlackeras för att ge lång 
hållbarhet och enhetligt uttryck.

Vertikalpelarna ansluter mot takram som lyser upp 
både inom och runtom väderskydd samt hållplatsnamn.  
Undertaket består av plexiglasskivor som har 
avstyvande kanter. På så sätt hålls undertaket till 
endast ett material och får en renhet i sin framtoning.

Plexiglasen är indelade i återkommande storlek med 
belysningarmatur ovanför vardera element för enkelt 
montage och underhåll vid byte av armatur eller 
inspektion. 

Hög transperans och väl upplyst information underlättar 
överblick och orientering både för resenärer och 
förbipasserande såväl natt som dag.

VÄDERSKYDD 
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Exempel på enklare 
sammansättning av 
moduler.

Bänk som kan användas 
i två riktningar.

Extra komfort med 
ryggstöd.

Med glasskiva eller 
sträckmetall i nederdel 
som skyddar mot 
vattenstänk.

Vertikala stänger med 
genomsikt.

Sidoinkast. Plats för 
dekal på ovansida vid 
separerata fraktioner.

Två armar med en 
stängd bas. Höjd 
anpassas efter behov.

I utförande med 
eller utan genomlys.

IHOP BÄNK 1 BÄNK 2

RÄCKE 2RÄCKE 1 PAPPERSKORG LYKTSTOLPE SKYLT

Utformningen förhåller sig sakligt 
till uppgiften där varje beståndsdel  
uppfyller en funktion med en 
dimensionering anpassad för 
ändamål. Modulernas enkla 
form underlättar produktion 
och upphandling. Teknik och 
vattenhantering är dolt och 
integrerade i tak och pelarsystem. 
Modulernas släktskap är lätt 
igenkänningsbara både som 
fristående och sammansatta 
element.

MODUL-
SYSTEM
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