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Enkelt och stabilt byggsystem

Fri utsikt över staden

Enkelt modulsystem Fri utsikt över trafik

Hög komfort mot väder och vind

Att vänta på buss eller spårvagn ska vara trevligt, tryggt och inbjudande, 
på en hållplats som är lika effektiv, logisk och rationell som den offentliga 
transporten, den är del av. 
Hållplatserna riktar sig mot trafiken, men lika mycket mot staden, där de 
är starka signal- och kulturbärare med en viktig berättelse om samhällets 
prioriteringar – människor, hållbarhet, lokal förankring.  
Det transparenta design skapar ett överskådligt och tryggt stadsmiljö som 
bidrar till den positiva uppfattning av hållplatserna och trafikbolagen, 
samtidigt som den hållbara utformning signalerar – och är del av – 
miljövettig transport. Hållplatserna understöttar biodiversitet och 
faunakorridorer med sina gröna tak och integrering av träd och växter  
– det gröna ser dessutom bra ut från fönstren i stadens byggnader. 
Självklart bidrar den integrerade cykelparking och därmed korta avstånd 
mellan trafikformerna starkt till stadens cykelkultur. 
Designlösningen kombinerar industriell, modulär, rationell och effektiv 
utformning med hållbara och framtidssäkrade, även charmerande, 

välkomnande och identitetsbärande uttryck. Ett sådant system, som 
dessutom passar till stora och små hållplatser i staden, använder sig av trä 
som det viktigaste material och modularitet som grundläggande princip. 
Längs buss- eller spårvagnslinjen blir det omedelbart klart att moduläriteten 
skapar otaliga variationer och möjligheter utan at den bärande idé och de 
positiva värden förloras.
Trä bidrar med stark identitet, speciellt tack vara hållplatsernas egna, unika 
träprofil-spont. Också konstruktivt är trä det dominerande material, med 
användning av galvaniserade stålelement enbart längs takkanten och i 
sammankopplingen av de olika byggmoduler. 
Det FSC-certifierade träslag väljs med tanke på robusthet och det visuella 
uttryck, så hållplatserna får en egen, moderna gestaltning. Virket signalerar 
omsorg och hänsyn, i kraft av sina hållbara egenskaper och självklart genom 
hur passagerarna uppfattar materialvalet. Trä förenar folk, trä förenar staden 
och landet, trä är förankrad i svensk kultur som inget annat material – och 
trä har en viktig plats i framtidens design och arkitektur. Från ett praktiskt 

synpunkt är trä lokalt, och lösningar i trä kan byggas lokalt och underhållas 
av en mångfald av lokala hantverkare.
Moduläriteten och den industriella produktion av just träkonstruktioner 
är en framtidsriktad berättelse om pålitlighet, effektivitet och kvalitet med 
et icke-främmandegörande, tekniskt uttryck som annars ofta knytas till 
framtidens högteknologiska mobilitet.
Det skarpa industriella design visar sig i enkelheten. Elinstallationer 
dras exempelvis enbart upp i de vertikala, stabiliserande skivor som bär 
informationsskärmar, belysning och ljusande skyltar, men inte hela vägen 
upp i taket. Den dubbla bågen är på plats för en enkel, dold koppling av tex 
soffor och andra modul. 
Fram för allt är det enkelheten och anpassningsförmågan i denna familj 
av produkter – tak, väggar, soffor, papperskorgar osv - och hållbarheten i 
materialvalet och flexibiliteten, som kännetecknar lösningen. Vänta under 
trädet – en hållplats med egen personlighet.IDE

Vänta under trädet 
En modulär produktfamilj med traditionell kvalitet

Dränering till mark, skyddat glas
Takvatten leds till avlopp eller till mark. 
Glaskanter är alltid skyddade av stål eller trä.

Montering av glas i trä
Glas i smala moduler är lätta att hantera. Här är de 
monterade i skarven mellan ramarnas två element.

Montering av bänk
Laserskurna stålelement fungerar som 
monteringsbeslag för bänk och för montering på mark.

Reklam, takvatten och takundersida
Vatten från taket leds i stuprör genom 
informationsskivan till avlopp eller mark. 

Tak 
Takkanten utföras i galvaniserat stål.  
Takytan kan täckas med sedum eller solceller.

Informationspelare och lägesskylt
Pelarnas glasfronter är monterade i stålramen med en 
liten skarv. Profilerade panel gör identiteten uppenbar.
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Takmodul

Papperskorg

Bänk

Ståbänk

Räcke

Digital information och klocka

Analog information

Hållplatsnamn och -läge

Informationspelar

Lägesskylt

Belysning

Reklam

Kontaktledningsstolpe

Galvaniseret stål

Sedum plantering Behandlat trä med svagt 
synliga årsringar

MATERIAL

Djupare inredningszoner ger 
ökad komfort och mer glas.

Valet av plantering är anpassat till spårvagnarnas 
och bussarnas specifika plats och tekniska krav.

Vid större kollektivtrafikhållplatser läggs informationspelare till 
på strategiska platser för information om alla transportsätt.

Planteringar på perronger och förgårdar bidrar till den 
mänskliga skalan och till gröna välkomnande stadsrum.

Områden för plantering används 
för att dränera plattformen.

Belysningen på plattformarna är placerad i en fast rytm för att få en 
jämn belysning och ett enhetligt visuellt uttryck över flera plattformar.

Fritt utrymme för ståplats eller rullstol 
med en vändcirkel på 1,5 meter.

Hållplatsnamn orienteras mot 
resenärer i buss eller spårvagn.

Glaset ger en bra visuell överblick 
och underlättar orienteringen.

Där det är möjligt i förhållande till det förväntade antalet resenärer 
kommer större grönområden med planteringar att anläggas.

Reklamen vänds bort från trafikinformation 
och riktas mot resten av staden.

Ensidig bänk monterad på räcke.

Papperskorg 
monterad på räcke.

Räcke mot väg för 
större trafiksäkerhet

Lexbydalsvägen

Dalgångsgatan

Lindholmen

Val av material
Materialpaletten ger ett enkelt, nordiskt och vackert uttryck som förmedlar 
hållplatsernas lätthet. Samtidigt bidrar den till en trevlig reseupplevelse, 
liksom hållplatserna inpassar sig bra i olika miljöer, från den centrala 
stadsmiljön till det öppna landskapet. Med tiden vill materialerna dessutom 
patinera vackert så hållplatserna också om många år framstår inbjudande.

Borstad betong

På plattformar med två tillfartsvägar placeras skärmtak 
centralt för att fördela passagerarna på plattformen.

Realtidsinformation vänder sig emot 
de ankommande resenärerna

Produktfamiljen anpassas til de 
karakteristiska tegelmurarna i projektet.

Belysning i räcke

De mindre skärmtaken kan 
levereras som en samlad modul på 
betongfundament.

Väderskyddet levereras i flera 
sektioner som kopplas ihop på 
platsen.

Betongfundamentet är inte synligt 
då det ligger under den färdiga 
beläggningen. 

Denna plattformen förses med mindre skärmtak och reducerad servicenivå då det 
är spårvagnens sista hållplats. Det förväntas enbart passagerare som stiger av.
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Vänta under trädet

“Vänta under trädet” är en modulär och sammanhängande 
designfamilj med visuell elegans och  estetiskt tilltalande ytor 
som främjar säkerhet, komfort och kvalitet i kollektivtrafiken. 
Trä med en speciell profil ger designen en taktil och mänsklig 
kvalitet, vilket gör designelementen behagliga att uppleva 
och röra vid. Samtidigt ger de nordiska detaljerna karaktär 
och identitet. Träet dominerar intrycket, kompletterat med 
karakteristiska detaljer i varmförzinkat stål som ger nödvändig 
styrka. Båda materialen har en karaktär som passar lika bra i 
stadsmiljöer som på landsbygden, och varje material uttrycker 
tydligt sin funktion.
Det största elementet i designfamiljen är taket, som täcker allt 
och tillåter fri placering av alla andra element. Moduläriteten 
kan därför lätt anpassas och justeras till den aktuella 
situationen, utan att designen förlorar sin identitet.
Taket, med ett stort överhäng som skyddar mot regn och 
vind, kan täckas med sedum eller solceller. Det bärs upp av 
träramar som är dubbla strukturer och som kan bära andra 
designelement, t.ex. bänkar, papperskorgar och stålfästen. 
Detta är en konsekvent konstruktionsprincip.

Informationsskiva 2
Sida mot passagerare, belysning 
uplight/ downlight och utbytbar 
analog trafikinformation (6 stk. A3 
ark), der senere kan bytas ut mot 
digital information.

Informationsskiva 2
Sida mot plattformen, belysning uplight/ 
downlight och digital trafikinformation 
med klocka och lägesspecifik 
realtidsinformation.

Träprofil och träslag
Profilen kan utvecklas som en eller flera typer. De olika profilerna 
kan var för sig definiera och skapa ett stadsområdes identitet.
Profilen används på alla konstruktionsobjekt som är klädda.
Träslag som Accoya eller Organowood har relativt svagt synliga 
årsringar som stöder designen och gör att alla designelement 
smälter väl in i både tätbebyggda områden och öppna ytor.
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Samlingsdetalj
Ett laserskuret, varmgalvaniserat stålelement 
kopplar ihop virket i ett styvt hörn. Avslutningen mot 
taket är ej redovisad här.

Belysningsarmaturer 
Armaturernas vertikala spalt ger flexibel möjlighet för 
att montera armaturer i olika höjder. Dessutom kan den 
linjära armaturen som används i räcket även monteras i 
botten av masten, eller i en pollare. 

Transport och grundläggning 
Väderskydden levereras som en samlad modul som enkelt och snabbt kan lyftas på 
plats på antigen ny eller befintlig betongplatta. Beroende på lokaliteten vill betonplattan 
vara A) synlig och med borstad yta, omgiven av andra beläggningar, eller  
B) placerad under markytan och efterföljande täckt av den färdiga beläggningsytan.

A

B

Glas i fronten
Som extra skydd emot vind och regn är det 
möjligt att montera glasskivor som vetter mot 
plattformens kant.

Anpassning till standard betongplatta
Konceptets flexibla modulsystem kan enkelt 
anpassas till en standardmodell med betongplatta 
som mäter 3,85 x 1,65 meter.

Informationspelare
Realtids- eller analog information, 
belyst bakifrån.

Lägesskylt
Analog information, belyst bakifrån.

Belysningspollare 
Pollare med vertikalt monterade ljuskjällor. En front 
av ett snedställt stålgaller bidrar till att eliminera 
bländning.

Belysningsstolpar 
Belysningsstolpar förses med en vertikal spalt som 
ger möjlighet för fri placering av spotlights på två sidor. 
Mångfalden av belysningsåtgärder bidrar till att öka 
tryggheten och ansiktsigenkännligheten.

Ståbänk 
Tillverkas med samma panelprofil som 
övriga designelementer.

Cykelparkering
Designprinciper som de övriga 
väderskydden. Cykelparkeringen 
förses med ställ för parkering av 
cyklar och skotrar.

Dubbelsidiga hållplatser Enkeltsidiga hållplatser och utökning

MODULÄRITET

Stabilitet
Horisontalkrafterna hanteras genom 
ramarna och informationsskivan på 
baksidan. Ramarna är i sig själva 
momentstyva och klarer stabiliteten 
på tvärs.

PLAN 1:50

MODULÄRITET OCH MONTERING

PRODUKTFAMILJ

Takyta
Sedumplantering med möjlighet till solceller. 
Sedum på taket bidrar till biologisk mångfald 
och till att hålla kvar regnvatten.

Konstruktion
Konstruktion av korslaminerat trä. Lamineringen 
avslutas med anpassad träprofil.

Specialtillverkad träprofil
Träprofil som identitet och färdig yta Trä på takets 
undersida bidrar till ett bekvämt väntområde
Informationsskiva 1 - stabiliserande
Sida mot vägen med reklam, der är orienterad mot den 
omgivande staden och landskapet utan att stå i konflikt 
med trafikinformationen.

Informationsskiva 1 - stabiliserande
Sida mot passagerarna, belysning uplight/ 
downlight, hållplatsnamn och läge.
Glas mot regn och vind
Monterade i galvaniserade fästen och markeringar. 
Standardmoduler för enkel användning och 
minskade installationskostnader. Kontrastmarkering 
enligt Västtrafiks grafiska profil.

Pelare och balkar 
Dubbla träkonstruktioner som är placerade enligt 
modulsystem. Monteringsfästen mot tak och mark samt 
andra designelement placeras mellan konstruktionen. 
Pelare och balkar kan tillverkas av målat stål på platser 
där trä är framträdande i stadsrummet eller där ökad 
styrka krävs.

Fundament
Takkonstruktionen placeras på ett prefabricerat 
fundament och lyfts på plats från en lastbil.

Fristående bänk
Benen är en dubbelkonstruktion som 
monteras enligt samma princip som andra 
designelement. Utrustad med armstöd.

Räcke 
Placerad mot tung trafik.
Balustrarna är dubbelkonstruerade för att stödja 
andra designelement. Mellan balustrarna finns en 
ram som kan fyllas med material och strukturer som 
passar den aktuella situationen. Till exempel glas, 
sträckmetall eller lameller.

Fristående papperskorg
Klädd med trä, med en enkel öppning för 
tömning. Säkrad mot fåglar. Tillhör en familj 
som kan hantera avfallssortering.

Takkant
Galvaniserat stål.

Anpassning av storlekar
Storleken på skärmtaken kan enkelt anpassas till den 
specifika platsen. Fysiska förhållanden kan begränsa 
storleken på vissa ställen, medan det på andra 
finns utrymme för en högre komfortnivå. Även om 
storlekarna varierar kommer det ändå att framstå med 
en enhetlig identitet för produktfamiljen.

Enkel utvidgning
Elementen kan enkelt sättas ihop för att skapa större 
sammankopplade system för en högre komfortnivå. De 
enskilda designelementen och plattformens utformning 
följer ett enkelt och logiskt modulsystem på 1200 mm, 
som är optimerat för de enskilda elementen och den 
övergripande sammanhållningen av hela plattformen.

Terräng och montering
Byggnadssystemet kan enkelt anpassas till de lokala 
terrängförhållandena oberoende av terränglutningen.

Vägghängd bänk
Monteras i dubbelkonstruktion enligt samma 
princip som övriga konstruktionselement. 
Utrustad med armstöd.

Vägghängd papperskorg
Monterad i dubbelkonstruktion.
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Situationsplan
Planen visar en fiktiv plats med olika transportmöjligheter, 
plattformsutformningar, tillfartsvägar etc. Planen visar hur 
produktfamiljen kan anpassas i storlek till olika situationer och 
utrymmen, samtidigt som den skapar en gemensam identitet inom 
varje station och mellan stationer.

Disponering och restid
Planen visar hur tak kan placeras strategiskt i förhållande till 
tillfartsvägarna för att fördela resenärerna på bästa sätt på 
plattformarna och på så sätt förkorta restiderna.

Lexbydalsvägen

Dalgångsgatan

Lindholmen
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BELYSNINGSSTRATEGI
En väl upplyst station är ett landmärke i staden och en attraktiv plats 
där man gärna vill vänta. Varsamt upplysta passagerare är tydligt synliga 
utan att vara exponerade. Bra ansiktsigenkänning gör det möjligt att läsa 
av de personer som man ska dela hållplatsen med. 
Väldetaljerad belysning har en mänsklig skala och en bekvämlighet som i 
ett hem, vilket bidrar med positiva känslor. Hållplatsen är behaglig för en 
person som väntar ensam, men också bekväm när den är full, så att man 
undviker den socialt pinsamma känslan som kan uppstå i en överfull hiss.

DUBBELSIDIGA HÅLLPLATSER
De dubbelsidiga hållplatserna följer samma principer som de enkelsidiga 
hållplatserna, så produktfamiljens igenkännlighet och arkitektur 
upprätthålls. Byggsystemets ramar och modulsystem säkrar at 
resenärerna kan rikta sig åt båda sidorna av plattformen för en enkel 
och okomplicerad reseupplevelse. Taket monteras centrerat på ramarna 
så att samma komfortnivå uppnås på båda sidorna av plattformen. 
Har plattformen tillräcklig bredd kan det suppleras med glas i front 
mot buss/spårvagn för bättre väderskydd. All aptering centreras på 
plattformen med bl.a. dubbelsidiga bänkar, belysning och papperskorgar.

Modellstudier
Modellfotografier av produktfamiljen på dubbelsidiga hållplatser.

BELYSNINGSPLAN


