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Väderskyddet behöver utgöra en repeterbar modul som löser 
samtliga efterfrågade funktioner, med en identitetsskapande 
form och en möjlighet att koppla ihop fl era moduler till en 
större karaktärsfull helhet.

I Västra Götaland behöver man ofta skydd mot vädrets 
makter, både vid kust och inland. Resandet kan se olika ut 
beroende på var man befi nner sig, men behovet av att ibland 
skydda sig mot snålblåst, regn och rusk är gemensamt för alla 
som reser i regionen.

Volymen anpassas för att möta två viktiga kriterier; 
dels höjdens relation till regelverket kring bygglov, dels 
gavlarnas betydelse för överblickbarhet och annonsering.

Genom att vrida nocken dubbleras antalet gavelsidor och fl er 
fl exibla möjligheter att skapa överblick för resenären uppstår.

För eff ektiv produktion och förvaltning föreslås standardmått 
på ingående komponenter. Konceptet tillåter variation av 
modulmåttet för att möta olika behov.

Rummet formas genom täta och transparenta delar med 
omsorg om både funktion, utblick och trygghet. Robusta 
väggmoduler ger lugn i rummet medan takvolymens uttryck 
ger dynamik och karaktär åt den femte fasaden.

Genom sammankoppling av fl era standardmoduler erhåller 
man både större volym och en karaktärsfull siluett samt 
möjligheter till variation och anpassning till aktuell kontext.

GRUNDVOLYMTYPOLOGIVIND, VATTEN, VÄNTAN ... NOCKTWIST STANDARDISERING FRÅN ENHET TILL HELHETBEARBETNING



VÄSTANVIND

15
0

0

AA

3900

A

A

Vertikala stomprofi ler av 
stål med dimensioner som 
medger dold kanalisation 
och anpassning över tid till 
teknikutveckling.

Teleskopisk pelarfot för 
anpassning till oregelbunden 
markhöjd.

Dubbelsidig reklammonter.

Pelarfötter kan bultas fast på 
fundament eller platta.

Anslutning kraft via pelare.

Plåt med utskuret hållplatsnamn 
och bakomliggande belyst 
opalglas.

Denna pelare hanterar 
avvattning från väderskydd.

Belysning integreras i undertak.

Undertak av träribbor.

Kontrastmarkeringar enligt 
Västtrafi ks grafi ska profi l.

Samtliga ståldelar utgörs av 
återbrukat material.

Synliga ståldelar pulverlackas grå 
i kulör enligt Västrafi ks grafi ska 
manual.

Möbelkonceptets kulör 
och materialval följer 
modulkonceptet.

Stålprofi ler bär undertak.

Högstapunkt hängränna. 
Hängränna kan byta sida 
beroende på orientering 
takvolym.Vatten leds ner via 
integrerat stuprör

Rörkoppling till lägstapunkt 
slitsavvattning i takyta.

Slits/ränndal för integrerad 
avvattning.

Självbärande tak av bockad plåt.

Gavelstycke - tas bort vid 
sammankoppling av två 
moduler.

Alternativ takbeklädnad med 
solpaneler.

Alternativ takbeklädnad med sedum 
och ängssådd.

Möjlig tredje reklamplats.

Möjlig avvattning om 
anslutning dagvatten saknas

Digital display resenärsinfo

Ränna för avvattning från 
högstapunkt bakom snitt.

Slits för avvattning leder vattnet 
till lägstapunkt på taksida. 

Digital display

Analog display

Slits för avvattning leder vatten till 
lågpunkt slits bakom snitt. 

Prator

Analog resenärsinfo

Två moduler med spegelvända tak

Uppbyggnad

Väderskyddet står min 20mm 
ovan färdig mark för att 
möjliggöra tvätt och underhåll.

Två moduler med lika tak

Plan 1:50

Sektion 1:50

Elevationer 1:50
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Situationsplan 1:100
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5.  Dubbelmodul 6. Dubbelmodul för dubbelsidig plattform.

4. Smal modul för trängre miljöer

8. Enkelmodul med gavelentré, utökad bredd7. Cykelväderskydd, utökad bredd

1. Standardmodul 2. Glas i front 3. Standardmodul under externt skärmtak

Modulkoncept Möbelkoncept

Produktkoncept

M2  Bänk i väderskyddsmodulM1 Ståbänk i väderskyddsmodul 
alt utmed staket

M3 Fristående ståbänk

M4 Fristående ståbänk, dubbelsidig M5 Sittbänk, friståede M6 Soff a med ryggstöd, fristående

P3 Staket P4 CykelställP2 InformationspelareP1 Papperskorg
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TRIGLYF

Behovet av att bygga skydd för väder och vind har följt mänskligheten sedan 
begynnelsen. Principen att korsvis lägga trädstammar eller träbalkar som 
takkonstruktion är lika ursprunglig. Oavsett om det handlar om taklag i 
naturfolkens hyddor eller kinesisk takstolstradition med utvecklade knutar 
lika de som fi nns i vår egen timmerbyggnadstradition är principen densamma.

TRIGLYF
KOM IN UNDER DET SKYDDANDE TRÄTAKET

Västra Götalandsregionen har generellt höga 
ambitioner inom miljöområdet och inte minst när 
det gäller att minska koldioxidutsläpp. När man 
nu ska ta fram en ny generation väderskydd med 
hållplatsutrustning menar vi att möjligheten att 
använda trä måste utnyttjas där så är lämpligt, och 
då helst i konstruktiva delar där miljöeff ekten blir 
störst!

Samtidigt skapar slitage, fukt och krav på 
transparens i marknivå förutsättningar som bättre 
möts av stål. 

Vi väljer därför att använda fyrkantsprofi ler av stål 
för bärande pelarramverk, belysningsstolpar mm 
medan takkonstruktionen på väderskydden, som är 
svår att nå och skyddad under tätskiktet, byggs av 
trä.

Stålstommarna i resenärszonen är enkla, men 
visuellt tydliga, medan takkonstruktionen av trä 
är mer expressiv med tydlig identitet. Balkändar i 
par skapar rytm utmed långsidorna likt klassiska 
“triglyfer” vilande på stålramens “akritrav”. HÅLLPLATSEXEMPEL 45X5 M

KVÄLLSPERSPEKTIV REFERENSBILDER
HÅLLPLATSEXEMPEL UTIFRÅN TYPRITNING 3590-M, 

TEKNISK HANDBOK

VÄDERKURSMODUL
Takmodulens längd och glaspartiernas placering 
anpassas enkelt efter hållplatsens behov. 

FRI ZON
En zon på 2,9 m från plattformskant hålls fri.

INFORMATIONSTAVLA 
Placeras konsekvent vid 
plattformsentréer. Finns i flera varianter beroende på behov.
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TRIGLYF

EXEMPEL SITUATIONSPLAN, KUNGSPORTSPLATSENS VÄSTRA HÅLLPLATSLÄGEN. SKALA  1:100

TAKMODUL OCH VÄGGMODULER:

Rationellt med omsorg

Takmodulens ”underrede” består av en rationellt 
utformad stålkonstruktion där samma glasparti 
används både längs långsidan och kortsidan 
i grundversionen som placeras ut utifrån den 
specifi ka hållplatsens behov med samma 
infästningssystem i samtliga lägen. Bänkar i 
väderskydd är demonterbara och samtliga 
glasbyten kan göras inifrån kuren av säkerhetsskäl. 
Batteri för lokal energilagring kan placeras 
integrerat under reklamvitrin.  

Via serviceluckor i bakre stålbalken samt luckor i 
pelarna ges dold men enkel åtkomst för underhåll 
och service av dagvattensystem och elförsörjning. 

INFORMATION:

Igenkänning och överblickbarhet

Vitrinen för analog eller framtida digital information 
placeras förslagsvis längs väderkurens långsida. 
Reseinformationen riktas in mot väderkuren medan 
baksidan används till reklam på de hållplatser där 
detta är aktuellt. På så vis riktas reklamen mot 
fl öden i och omkring hållplatsen men resenärer 
behöver aldrig leta efter den information de söker. 
Genom att förlägga vitrinen på väderkurens baksida 
behålls även överblickbarheten på hållplatsläget 
och en busschauff ör har god uppsikt om någon står 
och väntar. En realtidsskärm kan hänga på valfri 
plats längs den bakre stålbalken. På den främre 
stålramen kan en hållplatsskylt fästas för synligt 
läge från buss eller spårvagn. 

Fristående informationstavlor får återkommande 
placering och formspråk på samtliga hållplatser 
för att underlätta för resenärer att hitta och känna 

igen sig. Däremot kan typ av informationstavla 
anpassas efter hållplatsens behov, från enkla 
analoga hållplatsskyltar med eller utan plats 
för pappersinformation till bakbelyst analog 
hållplatsskylt eller större informationstavla 
med infälld digital information. Dessa varianter 
skulle även kunna kombineras med klocka och 
närvarovisare. Genom den återkommande 
fristående placeringen hittas informationen snabbt 
oavsett hållplats och tavlan kan avläsas utan 
trängsel i väderskydd. Produktfamiljen är också 
skapad för att fungera väl ihop med Västrafi ks 
grafi ska profi l.

SITT- OCH STÅMÖBLER:

Sitt och stå-möblerna bygger på ett modulsystem 
som kan byggas på och varieras. En bärande 
stålbalk bildar underrede medan sittytan utgörs 
av trä. Olika sittytor och och sitthöjder skapar 
variation. 

PAPPERSKORGAR: 

Papperskorgar föreslås i två utföranden, 
en fristående större variant samt en enhet 
för fl er avfallsfraktioner som en del av 
hållbarhetskonceptet. Dessa kärl monteras på 
stålbalk som följer sittmöblernas modultänk och 
där kärl enkelt kan bytas ut. Modulens mått kan 
anpassas till platsen där den placeras. Kärl är av stål 
på vars framsida  Västtrafi ks logga och fraktionsinfo 
kan integreras.

RÄCKE: 

Räcket utformas med modulmått enligt dagens 
standard. Ett ramverk bär fyllningar av sträckmetall; 
-en enkel utformning som har gemensamt 
formspråk med övriga produktfamiljen. Det är 
också enkelt att skapa öppningar längs långa 
hållplatser om så önskas för att undvika barriärer. 

BELYSNING:

Armaturer fälls in mellan takets träbalkar, 
lättåtkomliga för underhåll men vandalsäkert och 
väl skyddade. Dessa ger både nedåtljus men även 
uppåtljus som framhäver trätakets värme. Det 
upplysta undertaket signalerar skydd och trygghet 
på håll. 

Den fristående belysningsstolpens enkla uttryck 
talar samma språk som produktfamiljen i övrigt 
och passar såväl i stadsmiljö som på landsbygd. 
Möjlighet fi nns också att placera solceller på 
armaturens ovansida.

CYKELVÄDERSKYDD:

Cykelväderskyddet har ett underordnat men 
gemensamt formspråk med takmodulen. Den 
kan göras enkel eller dubbelsidig och förlängas i 
sektioner. Det fi nns möjlighet för cykelparkering 
i två våningar. Vattenavrinning och elförsörjning 
utförs enligt samma princip som för väderskydden.

TECKENFÖRKLARING:

SITUATIONSPLAN
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för att underlätta för res
variation. 

PRODUKTFAMILJEN

Fristående informationstavla

Papperskorg, enkel

Papperskorg, 3 fraktioner

Räcke

Sittbänk utan ryggstöd

Sittbänk med ryggstöd

Belysningsstolpe

Befi ntlig lyktstolpe

Befi ntligt träd

Fristående informationspunkt 
med digital information

Väderskyddsmodul, standard

Väderskyddsmodul, smal

Väderskydd för cyklar

Samtliga produktkategorier har utformats med ett helhetstänk där detaljlösningar återkommer och 
samspelar. Återkommande är bland annat användningen av den bärande stålramen samt modultänket. 
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SPRÄNGSKISSPLAN, SEKTION, ELEVATIONER

TAKMODUL

SKALA 1:50

TVÅ MODULER TRE MODULER TRE MODULER, SMAL

(SEDUMTAK)
tillval vid platsanpassning

STÅLKONSTRUKTION FÖR 
RÄNNA

KL-TRÄSKIVA

LIMTRÄBALKAR
Infällda armaturer

ELKANALISATION

DAGVATTEN

PLÅTBEKLÄDNAD /
TÄTSKIKT 

MULTIFUNKTIONRAM
med kanalisation av el och dagvatten och 
upphängning av skyltar (realtidskärm, reklam-
vitrin och VT information)

TVÅ MODULER TRE MODULER, SMAL

Genom det rationellt utformade ramverket kan 
glaspartier placeras ut helt efter platsens behov gällande 
fl öden och väderutsatthet. Takmoduler intill varandra kan 
kopplas samman och pelare kan tas bort för att bredda 
väderskyddets öppningar. 

Väderskyddet förlängs enkelt genom addering av fl er 
moduler samt kan även göras grundare i de situationer 
som kräver detta utan att modulens karaktär påverkas 
negativt. 

FLEXIBILITET

FOTO:  ALFRED DIKALOW

Väderkursmodulen och produktfamiljen är 
utformad för att fungera för VG:s många olika 
miljöer.

Det traditionella sättet att använda trä i 
konstruktionen anknyter naturligt till landsbygdens 
byggnadskultur samtidigt som det klassiska 
formspråket är tänkt att fungera väl även i känsliga 
stadsmiljöer.

Färgsättning av både stål och trä skapar rika 
möjligheter till anpassningar inom produktfamiljen 
utan att “familjeidentiteten” går förlorad.

LAND OCH STAD

RAMVERK AV STÅL

Fabrikstillverkade stålramar av fyrkantsstål med 
kvadratiskt tvärsnitt bildar den bärande stommen 
för väderskydd och övriga produkter i familjen. Hög 
rostkyddsklass och sammanfogning utan svetsning 
på plats är en självklarhet. Koppling till fundament 
utförs osynligt under mark.

I stålramarna kanaliseras både el och dagvatten 
från taket. Stålramarna bär även glasväggar och 
vitriner. Infästningsdetaljer för dessa liksom slutlig 
dimension på fyrkantsprofi lerna studeras vidare 
i kommande faser. I denna presentation har VKR 
120x120 illustrerats.

TAKLAG AV LIMTRÄ

Stålramarna utmed väderskyddens långsidor 
kopplas samman med tvärgående limträbalkar i 
par. Diskreta infästningar utförs t ex med hjälp 
av fastsvetsade plattstål ovanpå stålramarna i 
utrymmet mellan de bägge limträbalkarna.

Mellan tvärbalkarna ryms även nedåtriktad 
belysning, men även uppåtriktad belysning som 
lyser upp de omgivande takytorna av trä.  Den ljusa, 
varma träkaraktären skapar en viktig känsla av 
ombonad trivsel i vintermörkret.

Ovanpå tvärbalkarna skapar längsgående 
limträbalkar en luftig distans till själva takskivan. 
Tvärgående och längsgående träbalkar låses 
samman i knutar “halvt i halvt”.

I förslaget har dimension 90x225 mm illustrerats 
för tvärbalkarna

TAKSKIVA AV KL-TRÄ

Takskivan utförs av KL-trä illustrerad 80 mm tjock 
i förslaget. En låg tvärgående taklutning åstadkoms 
genom att de längsgående limträbalkarna under 
takskivan görs olika höga.

Takskivan avslutas i bakkant av en dagvattenränna 
av stål med samma tjocklek som takskivan. 
Takskivans ytterkanter inklusive takrännan kläs 
med plåt som då även döljer rännan.

TÄTSKIKT

Takskivan kläs på ovansidan med ett tätskikt av 
plåt eller takduk med hög prefabriceringsgrad. Ett 
mellanliggande, förmodligen luftande skikt med 
till exempel ventilerande matta studeras vidare i 
kommande faser.

DAGVATTENSYSTEM

Eventuellt kan tätskiktet förtillverkas 
för att sömlöst övergå i inklädnad/
tätskikt i dagvattenrännan. I den fortsatta 
produktutvecklingen ska enkelt, rationellt 
montage och hög täthet/livslängd för tätskikt och 
dagvattensystem säkerställas.

Från utlopp/brunn i dagvattenrännan leds 
dagvattnet lämpligen vidare i rostfritt rör inuti en av 
fyrkantsprofi lerna.

PLAN SEKTION A-A SEKTION B-B

ELEVATION BAKSIDA ELEVATION HÖGERSIDA ELEVATION FRAMSIDA ELEVATION VÄNSTERSIDA

PLATS FÖR REALTIDSKÄRM

HÅLLPLATSNAMNKOMBINERAD VITRINSKÅP MED 
INFORMATION / REKLAM

DAGVATTEN

INFÄLLDA ARMATURER 
NED-OCH UPPÅTLJUS

DAGVATTEN

ELKANALISATION  MED LUCKA 

ENERGILAGRING FÖR SOLCELLER

FÄRDIG MARK

FYRA MODULER FYRA MODULER, ÖPPNING LÄNGS BÅDA LÅNGSIDOR
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SINUSVÅGEN

Sinusvågen är helhetskoncept för hur framtidens hållplats kan 
designas. Vi har valt att arbeta med den klassiska och tidslösa formen 
Sinus 55 för att skapa en helhetskänsla. Sinusformen återkommer 
på olika sätt i samtliga moduler som ingår i hållplatsen produktfamilj. 
På detta sätt skapar vi en ny identitet för Västtrafiks hållplatser. Sinus 
55 är en behaglig och igenkännbar form som många kan ta till sig.  
 
Att vi använder oss utav en standardprodukt inom byggbranschen 
skapar goda förutsättning för att hålla en hög detaljeringsnivå. För 
att knyta an till västkusten så har vi inspirerats av havets böljande 
vågor. Formen blir enkel att förknippa med västtrafiks redan aktiva 
kusttema. Sinusformen har förmågan att sticka ut i vissa situationer 
samtidigt som den kan smälta in i andra. Till exempel har vi föreslaget 
en antracite svart kulör på väderskydden. Detta kan vara fördelaktivt 
i känsliga miljöer. Men en start kulör i tex blått hade fått sinusformen 
att sticka ut betydligt mer. 

Väderskyddet och övriga moduler består av robusta konstruktioner 
för att kunna stå emot att bilar som eventuellt kör in i kuren. 
Väderskydden är anpassade i mått för att kunna ersätta befintliga 
väderskydd av Västtrafik. 

- Med tidlöst formspråk bjuder vi in havets vågor i kolelktivtrafiken

För att knyta an till västkusten så har vi insiprerats av 
havets böljande vågor i vårt forrmspråk. 

Den tydliga siluetten av takmodulen ger väderskyddet 
en stark identitet och en hög igenkänningsfaktor. 
Sinuskurvorna återkommer även i övriga moduler. 

Det gröna taket förbättrar luftkvaliteten i städerna och 
minskar bullernivåerna. Växterna hjälper även till med 
dagvattenhanteringen samt att bibehålla en biologisk 
mångfald i städerna. 

Med hjälp av belysning skapar vi en trygg hållplats 
för resenärerna. 

20m1010 5

N

20m1010 5

N

20m1010 5

N

VÅGFORMEN
KOPPLINGEN TILL HAVET

LJUS
ENERGI

IDENTITET
HAVET

IDENTITET

SITUATIONSPLAN
1:100

EN TRYGG HÅLLPLATS

GRÖNSKA I STÄDERNA

Ståräcket är en plats där man 
kan stå och luta sig bekvämt 
mot räcket. Den sinusformade 
bågen är egronomiskt 
utformad och bekväm att luta 
sig mot. 

Cykelparkeringen ligger 
under skärmtak med visuell 
koppling till både buss och 
spårvagnshållplatsen. 

Armaturen lyser upp 
hållplatsen och ingiver en 
trygghet. Armaturen fungerar 
lika bra att stå och luta sig 
mot om man föredrar det. 

Sittkuberna är en plats 
för personer som vill hålla 
avstånd till andra och inte är 
bekväma att sitta på samma 
bänk som någon annan.  

Den öppna ytan mellan väderskydden erbjuder 
olika sitt och ståmöjligheter samtligt som den 
skapar en stor överblick över hållplatsen.
2,9m fritt passagemått framför väderskydd gör 
platsen tillgänglig för funktionsnedsatta.   

Lägeskyltarna är placerade 
på var sin ände av hållplatsen 
för att det ska vara enkelt för 
resenärerna att lokalisera sig 
vid hållplatsen. Hållplatsen 
kan angöras vid bådaändar 
för att skapa ett bra flöde. 

2,
9m

45m

SINUSVÅGEN

MODUL BRED:
VÄDERSKYDD

MODUL BRED:
VÄDERSKYDD

MODUL SMAL:
VÄDERSKYDD

MODUL KOMBI:
CYKELPARKERING

MODUL KOMBI:
CYKELPARKERING
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MODUL SMAL:

SEKTION VÄNSTERSIDA

SOFFA:

SITTKUB: PAPPERSKORG:

LÄGESSKYLT: ARMATUR:

VANLIGT RÄCKE:

STÅRÄCKE:

PLÅT (SINUS 55)
RAL 7016

UNDERTAK: ÖVRIG PLÅT/METALL: ALTERNATIV FÄRGSÄTTNING:

RAL 7016
(ANTRACITE)

RAL 5001
(BLÅ)

ALUMINIUMTRANSPARENT
POLYKARBONAT
(SINUS 55)

UNDERTAKSPLAN

MODUL BRED: MODUL KOMBI:

ÖVRIGA MODULER
1:50

VÄDERSKYDD: MODUL BRED
1:50

SPRÄNGSKISS MODUL BRED

Vårt design koncept med Sinus 55 tillåter en 
variation av hållplatsen och väderskydd i olika 
storlekar och utförande utan att tappa sina 
bärande idéer. På detta sätt tillåts samtliga 
Västtrafiks hållplatser att gemensamt skapa 
en helhet med en stark identitet. 

Samtliga moduler är anpassade efter de 
befintliga väderskyddden för att i framtiden 
kunna ersätta dessa på ett kostnadseffektivt sätt.  
Vi har tagit fram 5 varianter anpassade för 
olika trafiksituationer. 

ELEVATION ELEVATION

ELEVATION ELEVATION ELEVATION

ELEVATION ELEVATIONAXONOMETRI AXONOMETRI

AXONOMETRI AXONOMETRI

BELYSNING: 
TRANSPARENT POLYCARBONAT

ANALOG 
INFORMATION

DIGITAL TIDTABELL

AXONOMETRI

AXONOMETRI AXONOMETRI

FLEXIBEL IDENTITET MATERIAL

FRAMSIDA HÖGERSIDA PLAN

MODUL SKÄRMTAK:

INBYGGD HÄNGRÄNNA

STUPRÖR

TÄCKPLÅT

SEDUMTAK

STÅLKONSTRUKTION

TÄCKPLÅT

LYSRÖR

PYLOKARBONAT (SINUS 55)

PLÅT (SINUS 55)

PLÅT (SINUS 55)

GLASRUTA
(1745x1260mm)

EUROSIZE REKLAMSKYLT

STÅLKONSTRUKTION

PLÅTINKLÄDNAD
(UTRYMME FÖR ELDRAGNING)

BATTERI

SINUSVÅGEN



VY FRÅN MODUL BRED MODUL BRED PLACERAD PÅ LANDSBYGDEN VY ÖVER ARMATUR

SINUSVÅGEN
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SKYDDANDE VINGAR SOM LYFTER

VY 1 - KONCEPTBILD/ FÖRENKLAD ILLUSTRATION

VY 2 - KONCEPTBILD/ FÖRENKLAD ILLUSTRATION

A-01 VISUALISERING
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SKYDDANDE VINGAR SOM LYFTERA-02 SITUATIONSPLAN
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Glasbeslag typ "Fix point" av rf stål

Stolpe av stål  (VKR 100x200)
med 3 graders lutning

U-balk (200x220) av stål med integrerad ränna

Ränna för dagvatten som leds till stolpar
med integrerade stuprör

Plattstål c/c 1500

Glas 8+8 dubbelhärdat med
mellanliggande frostad film

Laminerat glas 8+8 dubbelhärdat med screentryck

Linjär belysningsarmatur mellan konsolerna
vilken belyser undersida frostat glastak

Plats för elkanalisation

Belysningsarmatur med 90% nerljus
och 10% uppljus mot glastaket

Sidovägg av härdat klarglas

Fix-point beslag
av rf stål

Klämbeslag av
rf stål

Golvfäste/ klämbeslag
av rf stål monterat
i betongplint

Bakre vägg av härdat klarglas

SKALA 1:100

0 1 2 5 10
METER

Takmodul c/c 1,50 m

Hängande skylt
för hållplatsnamn

Sittbänk enligt
senare (steg 2)

Reklamskylt
JC Decaux
eller digital
trafikinformation

Väggar av klarglas
förses med kontrastmarkering
enligt Västtrafiks grafiska profil

Pelare c/c 4,50 m
alt. c/c 3,0 m

SKYDDANDE VINGAR SOM LYFTERA-03 SEKTIONER, SPRÄNGSKISS, REFERENSBILD

SEKTION DUBBELSIDIGT VÄDERSKYDD - 1:20 SEKTION ENKELSIDIGT VÄDERSKYDD - 1:20

SPRÄNGSKISS DUBBELSIDIGT VÄDERSKYDD REFERENSBILD TAKMODUL - BESLAG, GLAS, BELYSNING

KORT PROJEKTBESKRIVNING

Ett väderskydd i stål och glas med
både identitet och spänst.Fungerar
såväl i stadsmiljö som i glesbygd.
Blir ett tydligt tillägg i de flesta
miljöer utan att konkurrera med
omgivande arkitektur och
bebyggelse.

Detta förslag är konceptuellt och
behöver vidareutvecklas gällande
mått, infästningsdetaljer, belysning,
skyltning mm.
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Nu tar vi scenen till gatan! Likt en lykta annonserar 
sig väderskyddet längs stadens stråk och platser. 
Gryning på landsbygd eller skymning längs 
paradgata, lyfter den sitt vita ljus i en svepande 
gest. Mitt under promenaden, vid en duva på ett 
torg, bredvid en bänk, strax bakom hörnet . 
En vals mitt i det pågående livet. 
Alla är välkomna att stiga på till entrén till Göteborgs 
pärla till lokaltrafik.

”

”

vals
Takets utformning är en valsad formation som bärs upp av-
lätta pelare. Valsen för tankarna till dom tidiga spårvagnarna 
som rullade längs stadens gator. Den svepande gesten är ett 
återkommande tema i Göteborg stadsrum såsom Ullevi och 
Scandinaviums böljande takformationer liksom entrémotiv 
till många av stadens scener. Vals färgsättning tar språng 
från de historiska ärgade koppartaken & innerstadens broar 
över kanalerna.  

 Det pelarlösa hörnet skapar likt paviljongen ett lätt uttryck 
utan göra avkall på väderskyddets primära funktion. Glaset 
kläs som en hinna utanpå stommen vilket ytterligare förstärk-
er detta formgrepp och skapar en tydlig upphöjd rumslighet 
på insidan. Vals består av fristående stadsmöbler med egen 
kropp och identitet. Starka som egna objekt och harmoniska 
i grupp. Takutsprången syftar till att skapa rum för väntan och 
förväntan. I tider där undvikande av trängsel är mer aktuellt 

än någonsin tar sig Vals an rummet både på in och utsidan av 
kuren. Här kan resenären själv välja var väntan ska ske.
Vals fristående skyltar i skydd av sina svepande avslut står 
som tysta tjänare för att vara resenären till hands längs med 
resan. Tradition och teknisk innovation inryms inom skyltens 
gränssnitt och form vilket gör den flexibel över tid.  
 Sittmöbeln är ett modulsystem i den lilla skalan som i sin 
linjeföring spelar med den valsade formen i sin gavel. Den 

svepande formationen i stål bär upp sitsen i obehandlat trä. 
Moduliseringen gör att man kan tillgodose alla möbleringsk-
rav som dagens stadsmiljö kräver såsom tillgänglighet och 
anpassning mot mark. 

Räcket syftar till ett klassiskt uttryck med en tidlös ambition.
Repeterade plattstål på en tät bröstning med en gångjärns-
funktion. 

 1923 lät Carl Milles Poseidons hand bära upp snäckan på 
Götaplatsen. Sedan dess har han varit symbolen för evene-
mangsstaden Göteborg och finns i fotoalbum över hela 
världen. Vals armatur är en homage till detta arv för stadens 
resenärer 

Idag så reser alla med ett evigt fotoalbum i fickan. Vals blir
en ny symbol att bära med sig.  

V A L S  -  G E S T A L T N I N G
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Takfotsbildande Primärbalk i 
strängsprutad aluminium. 
En metod som går att utföra med ca 
90% återvunnet material

Yttertak av förslagsvis rörprofil och stålplåt. Det finns idag också metoder för att 
formgjuta med hampa istället för glasfiber för att nå miljömässig hållbarhet

Sittmöbel. Pelare med teleskopfunktion för att 
kunna anpassas till marklutning. 

Gaveltakfot av kockillgjuten aluminum

Takfotsbildande primärbalk i strängsprutad aluminium. 

Kanalisation för kraft & data

Undertaksskiva 

Belysningsarmatur i undertak 

Tvärgående sekundärbalk

Stolparmatur 

Räcke 

Digital hållplatsskylt med utrymme i 
basen för batteri och framtida teknik. 

Invändig takavvattning genom bakre pelare. 
Röret går från rännor i takets ovansida, 
genom primärbalk och ned i pelare på kurens 
baksida.

Dropplist

LEDlist bakom dropplist

Möjlig yta för solcell 

Yttertak i rörprofil och stålplåt. 

Sil för regnvatten

Pelare av extruderad aluminium

Papperskorg servas framifrån

Sittmöbel. Pelare med teleskopfunktion för att 
kunna anpassas till marklutning. 

Kanalisation för kraft & data

Undertaksskiva 

Belysningsarmatur i undertak 

Tvärgående sekundärbalk

Stolparmatur 

Sittmöblel på konsol

Räcke 

Digital hållplatsskylt med utrymme i 
basen för batteri och framtida teknik. 

Invändig takavvattning genom bakre pelare. 
Röret går från rännor i takets ovansida, 
genom primärbalk och ned i pelare på kurens 
baksida.

Dropplist

LEDlist bakom dropplist

Möjlig yta för solcell 

Yttertak i rörprofil och stålplåt. 

Sil för regnvatten

Glasparti

Glasinfästning 
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Väderskyddet är konstruerat för att klara en lätt påkörning, då 
det är så vridstyvt att det rör sig tillbaka till sin ursprungspo-
sition. En kraftigare påkörning resulterar i att förskruvningen 
i marken ger efter och det skyvas åt sidan utan att kollapsa. 
Takmodul är av stål för hållfasthet mot väder och vind och ef-
fektiv vattenavrinning. Den består i nuvarande konceptläge av 
ett så litet antal detaljer som möjligt så att underleverantörer 
kan lagerhålla för att tillverka och leverera i olika mått. Pelare 
och bärande balkar består av strängpressad aluminium för 
vridstyvhet och för att få in så många funktioner som möjligt 
vad det gäller att leda bort vatten och att samtidigt kunna ser-
va och ge el till alla nya funktioner som ett modernt vädersky-
dd förväntas ha. Väderskyddets karaktäristiska gaveltakfot är i 

konceptfasen tänkt att tillverkas med hjälp av en verktygsbun-
den metod. Antingen genom kokillgjutning med nästan 100% 
återvunnen aluminium. En metod som finns tillgänglig i Sver-
ige. Eller att den formpressas av stålplåt. 

Grundversionen av väderskyddet använder sig av endast ett 
mått på glaspartierna. De utanpåliggande glasfästena kan bära 
både Lexan, en typ av plexi glas, för riktigt hårt ansatta mil-
jöer, och härdat glas där de inte krossas i samma utsträckning. 
Pelarna går att byta ut, utan att man behöver demontera hela 
väderskyddet. Allt för att ge modulsystemet en bra under-
hållsekonomi. En montör måste kunna utföra sitt arbete så 
effektivt som möjligt eftersom antalet människor som pas-

serar genom ett väderskydd i centrala Göteborg är mycket 
stort. 

Sittmodul har pelare med teleskopfunktion för att kunna 
anpassas till marklutning. Modulen kan även monteras på 
konsol. Karm kan fås med eller utan rygg. Sitt-planka och 
rygg-planka är exakt samma detalj för att underlätta un-
derhåll. Träet i sits och rygg är obehandlat eftersom det är 
det enda som klarar den typen av underhåll som en möbel i 
statsmiljö kräver. Anpassning till marklutning låses med en 
skruv vid monteringstillfället. Sits och rygg kan monteras 
med i princip vilken skruv som helst om situationen kräver 
det. Sittmodulen är utformad så att den kan anpassas till 

valfri längd. Karm, med eller utan rygg, kan placeras var som 
helst i längstled för att tillgodose tillgänglighetskraven. 

Räcket är också av modulkaratär med sina två höjder som form-
mässigt och konstruktionmässigt hålls samman av sin karak-
täristiska bröstning som avslutas med ett gångjärn på var sida 
på ett sammanhållet sätt. Räcket kan bära bänken på konsoler 
samt papperskorgen som funktionsmässigt har utformats så 
att den är lätt att tömma med en lucka på framsidan. Sopkärlet 
går också att montera fristående och i dubbelt utförande. 

Armaturen ger ett mjukt allmänljus med sin sfär samtidigt som 
den också ger ett riktat nedåtljus. Aramturen användas som en 

samanbindande stolpe mellan två räcken. 

Reklamvitrinen ryms innanför glaspartiets breddmått.och kan 
också sitta monterad i längsgående led. Den är en fristående 
enhet som kan monteras fritt i väderskyddet beroende på kon-
text och behov. Den har måtten för eurosize. Servicelucka för 
el ligger på utsidan av vitrinen. 

Den digitala hållplatsskylten är även den en fristående enhet 
flexibel att placera inom eller utanför systemet. Förutom plats 
för digital och analog information inryms även prator och mö-
jlig batteriplacering då väderskyddet står offgrid och drivs av 
solceller.

va ls

F U N K T I O N  O C H  H Å L L B A R H E T



S I T U A T I O N S P L A N  S K A L A  1 : 1 0 0  I  A 1 

P A R K G A T A N  I L L U S T R A T I O N

C Y K E L S T Ä L L

K U S T N Ä R A

S O L D A T K U R
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Den formstarka gaveltakfoten ger väderskyddet 
stor utvecklingsbarhet i fråga om framtida an-
passningskrav eftersom den behåller sin karak-
tär och rytm trots förlängning och fördjupning 
och tvärtom. Den takfotsbildande primärbalken 
skapar en naturlig balkverkan då platsen kräver 
ett djupare väderskydd för perrong eller cykel-
parkering. Reklamvitrinen kan placeras i både 
längd och djupmått. Takavvattning sker via 
bakre pelare. Glaspartier kan placeras var som 
helst vilket gör diagonal passage möjlig.

Vals kan skapa en stor variation i olika kontex-
ter. Genom sina fristående delar eller i kompo-
sition med varandra. I tät bebyggelse, som en-
tré till en park eller vid landsväg. 

Situationsplanen illustrerar diagonala passager 
och dubbelsidig plats på ovansidan och enkel-
sidig gatukontext i tätbebyggelse nedanför. 
Illustrationen redovisar denna kontext i ett 
konkret exempel.

U T V E C K L I N G S B A R H E T  I  S T A D E N

Grundutförandet av väderskyddet använder sig 
endast av en typ av glasparti. Service och ut-
byggnad av de funktioner som kräver elförsör-
jning underlättas genom att framtida teknik, 
exempelvis batteri för offgrid drift med hjälp 
av solcell har fått plats i reklamvitrinens sock-
el. Takavrinningen går att komma åt från takets 
ovansida med lättåtkomliga silar.

G E N O M F Ö R B A R H E T
O C H  F Ö R V A L T N I N G

vals
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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 håll-

bart med elektricitet.

Modulsystem för komplett skalbarhet 
vid varierande kapacitetsbehov och 

stadsmässiga sammanhang

LINJE IDENTITET TRYGGHET ÖVERBLICK LOKAL IDENTITET SJÄLVFÖRSÖRJANDE MODULSYSTEM

I SKYDD AV SKEN

I SKYDD AV SKEN

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.  

Som skinande lanternor i stad och land, 
leder det nya konceptet för hållplatser 
och väderskydd den resande tryggt och 
säkert genom hela regionen.

Gestaltningskonceptet baseras på ett modul-
system 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.

HÅLLPLATS  DOMKYRKAN
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MODULSYSTEMET
TAK / 

IDENTITET

MÖBLERING / 
KOMFORT

VÄGGAR / 
INFORMATION & 

TRANSPARENS

Hållplatsernas väderskydd och aptering är 
utvecklad efter ett modulärt system där 
varierade konfigurationer kan uppnås genom att 
kombinera moduler på olika sätt.  

Centralt för modulsystemen är väderskydden. 
Via variering av modulerna kan dessa skalas om 
och konfigureras efter den specifika hållplatsens 
behov och lokala önskemål. Väderskydden 
kan förlängas och förbindas till att skapa 
skydd och rum kring större urbana platser och 
knutpunkter, likväl som en enkel konfiguration 
kan täcka behoven på en mindre busshållplats.  

KONFIGURATIONSEXEMPEL

ENKEL BUSHÅLLPLATS - STL. XS

SPÅRVAGNSHÅLLPLATS - KAPACITET STL. S

SPÅRVAGNSHÅLLPLATS - KAPACITET STL. M

URBAN STATION MED ÖKAD KAPACITET - SPÅRVAGNSHÅLLPLATS STL. XL

I modulsystemet ingår en produktfamilj av 
räcken, bänkar, soptunnor, skyltning, reklam och 
informationstavlor. Dessa kan användas som en 
integrerad del i väderskydds-konfigurationerna 
samt som fristående element, allt efter 
hållplatsens behov.  
 
Produktfamiljen uppfyller förutom de direkta 
behoven ofta ytterligare nödvändiga parametrar 
för hållplatsen som är direkt integrerat i 
designen. Exempelvis är informationstavlor 
och reklamskyltning del av den bärande 
konstruktionen.  

Likadant bär räcken också konstruktivt vissa 
bänkar och soptunnor, samt säkerställer att hela 
hållplatsen belyses tillräckligt med integrerat ljus 
under ledstången.  
 
Modulsystemet och produktfamiljen är utvecklad 
utifrån användarens behov samt konstruktiva 
principer. Produktfamiljen har en central roll i 
användarens komfort, informationsinhämtning 
samt i den konstruktiva uppbyggnaden av 
väderskydden. 

2,35m

I SKYDD AV SKEN



Medan hållplatsens utvändiga uttryck bevarar dess starka 
identitet genom hela regionen, skapas under väderskydden 
ett rum med möjlighet för direkt förankring till de varierande 
sammanhangen  
Det invändiga rummet består av en anpassningsbar “canvas”, 
där hållplatsens lokala identitet representeras. 
 
Under väderskydden kan eventuell väntetid utnyttjas till 
att utforska ett unikt rum som speglar lokalområdet från 
hållplats till hållplats – vara sig om det är utsmyckat av den 
lokala skolan, beklätt med kontextuella material, målat i “Göta 
älvbro”-grön, projicerat med historiska videoklipp, tillverkat av 
lokala konstnärer eller anpassat efter aktuella högtider och 
evenemang. 
 
Materialiteten utvändigt är vald utifrån hållbarhetsaspekter 
samt ett estetiskt önskemål om att det ska upplevas lätt och 
transparent, med ett ljust material som vid reflektioner antar 
karaktären från omgivningen och vädret.  

Samspelet mellan material och kringliggande miljö skapar 
dessutom under dagens timmar en skimrande karaktär i 
dialog med omgivningen. Om hållplatsen placeras i särskild 
känsliga omgivningar är det möjligt att även anpassa 
materialvalet utanpå så att denna referera till omgivningens 
material och justerar närvaron i omgivningen.  

Material, funktion och gestaltning samspelar i ett koncept för 
att skapa trygga tilltalande rum med identitet och mervärden, 
i och omkring kollektivtrafiken.

Den övertäckande, lysande lanternan byggs upp på en 
bärande stålram med momentstyva samlingar, fäst till mot 
terräng med statisk välplacerade väggskivor. På stålramen 
monteras den utvändiga beklädnaden som element, 
upphängd på avståndsskapande beslag med mellanlägg.  
På samma sätt monteras de prefabricerade takelement och 
den inre beklädnaden.  
Avvatning hanteras genom integrerade stuprör med utlopp i 
brunn i terräng.  
 
Ljus, ljud, konst och eventuellt avslutande takbeklädnad 
monteras in i lanternans konstruktion efter behov och 
önskemål på varierande lokal utformning. Till de utvändiga 
beklädningsmodulerna ska material och design väljas som 
avvisar damm och blad samt klarar av regn och blåst så att 
det primära underhållet sköts naturligt.  

AKTUELLT EVENEMANG - PRIDELOKAL SKOLA LOKAL KONSTNÄR - KARIN BOYE

PERFORERAD 
SINUSPLATTA,
METAL

PERFORERAD 
TOMBAK TRÄLAMELLER

ROSTFRITT STÅL

POLYKARBONAT

8MM TERMISKT 
HÄRDAT 
SÄKERHETSLAS

SEDUM OCH 
SOLCELLER

KONSTRUKTIONS-
PRINCIPEN

KONST ‘CANVAS’ 
OCH LJUS SKÄRM

TAK

BÄRANDE STÅLRAM 
MED INTEGRERAD 

BELYSNING, 
HÖGTALARE  OCH 

RÄNNA  

KONCEPTETS
GRUNDMATERIAL

MATERIAL-
ALTERNATIV /
KONTEXTUELL 
ANPASNING

HÅLLPLATS  VID SKOG

I SKYDD AV SKEN

KONSTRUKTION

LOKAL FÖRANKRING

MATERIAL
Konceptets grundmaterial består av perforerad sinusplåta 
metal, rostfrittstål, termisk härdat säkerhetsglas, och träd.
 
Konstruktion och material är valt så att hållplatserna 
tillgodoser hållbara aspekter så bra som möjligt. 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.  
 
Uttvändiga material kan efter önskemål varieras på enkelta 
platser t.ex. perforerad tombak, trälameller, polykarbonat etc.
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Spårvagnen har sedan länge varit ett av Göteborgs viktigaste symboler och 
en naturlig del i stadens trafikutveckling. Ett trafikmedel som med charm er-
bjudit resenärer ett unikt sätt att resa och beskåda staden, ett minne och en 
egenskap vi vill lyfta genom att tolka den ursprungliga spårvagnens fönster i 
det nya väderskyddets gestaltning. Formen – som har 90-gradiga hörn nertill 
och rundade kanter upptill, blir ett nytt signum för Västtrafik. Ett definierat 
designelement som återkommer i modulernas olika skalor och bidrar till en 
igenkännbarhet som både bygger på verksamhetens varumärke samtidigt 
som den signalerar trygghet och en standard för resenärerna.

I en värld där allt större krav ställs på essentiella samhällsfunktioner är vi 
vana att se förändringar i system, infrastruktur och rörelsemönster. Vägarna 
har breddats, biljetterna har digitaliserats och fordonen har fått en slankare 
design. Men samtidigt som den ständiga utvecklingen är nödvändig och 
givande tror vi att det finns ett värde i att stanna upp och lyfta det där lilla, 
unika och karaktärsfulla. Det som ger ett mervärde i ytterligare en dimen-
sion i en annan skala. Det som definierar och sätter fingret på en viss plats 
essens och själ, och ramar in en verksamhets historia.

Genom att spegla fönstrets övre form med rundade hörn i väderskyddets  
nedre kant skapas ett mönster som påminner om havets vågor och för tan-
karna till Västkusten. Även färgskalan har absorberats från kustens land-
skap där ramen är lackerad i en djup havsblå kulör samtidigt som det rostfria 
stålet för tankarna till de silvergråa klipporna. Resultatet blir ett möte mellan 
en elegant struktur av stadskaraktär och en naturnära levande design som 
spelar på kustens rörelse och kontraster. En fin symbios där fragmentet av 
staden tydligare kommer fram i en naturmiljö samtidigt som landsbygden 
och naturen blir närvarande i den urbana kontexten.

MODERN
NOSTALGI

EN HISTORISK FÖRANKRING

FORMEN SOM SIGNUM

STADEN PÅ LANDET, LANDET I STADEN

EN ÅTERSPEGLING AV SAMTIDEN 

”Att stanna upp för att lyfta det där unika och 
karaktärsfulla. Det som definierar en plats essens 
och själ, och ramar in en verksamhets historia.”

MAJORNA, GÖTEBORGMAJORNA, GÖTEBORG * I presentationen har bilder från Västtrafik och Google maps används.

SPÅRVAGNENS FÖNSTER VÄSTKUSTENS VÅGOR SYMBIOS MELLAN 
STAD OCH LANDSBYGD

Samtidigt som den nostalgiska förankringen är högst närvarande strävar den 
nya strukturen till att bidra med en tydligt modern känsla. Anpassad efter 
dagens funktionella krav och tack vare sin nätta konstruktion får modulerna 
ett skarpt och krispigt uttryck. Familjära former och material kombineras på 
oväntade sätt, i ett nytt format vilket ger en tidlös design som samtidigt lyck-
as överraska. Det rostfria stålpartierna flörtar med sin omgivning genom att 
lätt spegla sin kontext och bidrar till en tydlig känsla av närvaro i samtiden.
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KONSTRUKTION

Väderskyddet har en bredd- och sidmodul på 1400 mm. Si-
domodulen går även att få i 700 mm för hållplatser med 
begränsat utrymme. Reklamvitrinen I euro size ryms inn-
anför breddmodulen 1400 och kan därför monteras både i 
sid- och längsgående led. En ram för informationstavlor pla-
ceras inom modulens bredd vars mått rymmer den digitala 
55” skylten såväl som 28” realtidskylten kombinerat med 
analog information.

MODULARITET 

Konstruktionen består av en stomme i aluminium med bä-
rande, vertikala pelare och horisontella profiler som bidrar 
till en vridstyv struktur. Mellan varje pelare monteras 8 mm 
härdat glas medans den nedre delen förses med sparkplåt i 
rostfritt stål. En 6 mm tjock aluminiumplåt ramar in både gla-
sets och det rostfriastålets kanter och monteras längs med 
stommens vertikala och horisontella delar. Taket består av 
en nedre del av pulverlackerad aluminium och en övre del 
av rostfritt stål. En sarg döljer lutningen i taket som leder 
vattnet till de bakre pelarna där vattenavrinningen sker.

Modulens flexibilitet möjligör en design som kan anpassas 
till olika miljöer utifrån dess förutsättningar. Beroende på 
hur dem kombineras kan väderskyddet både förlängas och 
fördjupas. I situationsplanen visas ett exempel där väder-
skyddet har anpassats efter nya krav på plattformens längd. 
Förlsaget redovisar två olika varianter av väderskydd, där 
den östra plattformen förses med en smalare modul. För-
delarna med det utskjutande taket blir extra signifikant vid 
denna plattform då väderskyddet förser resenärerna med 
regnskydd utan att ta för mycket plats I markplan.
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VÄDERSKYDD GRUNDUTFÖRANDE VÄDERSKYDD PÅKLÄTT

TAKPLAN 1:50 TAKPLAN 1:50

PLAN 1:50 PLAN 1:50

TVÄRSEKTION A-A  LÄNGDSEKTION B-B TVÄRSEKTION A-A  TVÄRSEKTION B-B

ELEVATION SIDA   ELEVATION FRAMSIDA ELEVATION SIDA   ELEVATION FRAMSIDA

ANPASSNING TILL PLATSEN

DOMKYRKAN, GÖTEBORG

SITUATIONSPLAN 1:100

TRE MODUL 1400 MM DJUP

Kombination med ingång i mitten för att skydda mot hårda 
vindar vid havet.

FYRA MODUL 2100 MM DJUP

Kombination som med fördel används vid större knytpunk-
ter där rörelse i flera riktningar kräver generösare mått.

FEM MODUL 700 MM DJUP

Kombination som lämpar sig i stadsmiljöer med begränsat 
gatuutrymme i sidled.

MODERN
NOSTALGI



Samtliga aluminium profiler föreslås lackeras i kulören RAL 5003. Det 
rostfria stålets naturliga färg tillsammans med den blåa kulören sam-
spelar med västtrafiks befintliga färgpalett och grafiska profil. Även de 
mindre modulerna, så som skyltning och räcke går i denna färgskala för 
att visuellt kopplas till väderskyddet även som fristående objekt. Räcket 
tillverkas i aluminium och pulverlackeras i samma kulör som väderskyd-
det. Mellan varje sektion monteras ett rostfritt stål kabelnät vars form och 
tunna kablar för tankarna till fiskenät.

MATERIALVAL OCH FÄRGSÄTTNING

Utifrån ett socialt perspektiv ligger stort fokus på att väderskyddet ska 
vara tryggt och säkert för alla resenärer. Den lätta konstruktionen med 
glasade sidor tillsammans med det utskjutande taket bjuder in och väl-
kommnar från avstånd samtidigt som strukturen känns överblickbar. Run-
da belysningsarmaturer som är inbyggda i undertaket sprider ett varmt 
ljus i kuren vars nyanser reflekteras I det rostfria stålet och bidrar till en 
trygg atmosfär även kvällstid. 

TRYGGHET & SOCIAL HÅLLBARHET

Materialen har valts utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till un-
derhåll och tålighet. Aluminium och rostfritt stål är båda material som är 
slitstarka och åldras väl över lång tid. Samtliga profiler I blå kulör pul-
verlackeras för lång hållbarhet samtidigt som aluminiumet går att smälta 
ner och återbruka. Armaturerna kan förses med el från solceller som 
döljs bakom takmodulens sarg.

LIVSCYKELPERSPEKTIV
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FRISTÅENDE ENKELSIDIG BÄNK

STOCKENSTOCKEN

TOPPVY FRISTÅENDE BÄNK - MÖJLIGHET TILL MATERIALVARIATION

FRISTÅENDE DUBBELSIDIG BÄNK STATISK HÅLLPLATSSKYLT

RÄCKE

MODERN
NOSTALGI

För den vägghängda bänken som integreras i väderskyddet föreslås ett 
enfärgat utförande som inte tar för mycket fokus från väderskyddets öv-
riga design. En ram av mörkblå aluminium och en sittyta av lackad furu 
i samma kulör ger ett enkelt uttryck samtidigt som det rostfria handtaget 
skapar en konstrastmarkering. I den fristående bänken kan sittytans ma-
terial istället ersättas av järnvitriolbehandlad furu för att lyfta den gråa 
tonen och framhäva den rundade formen och påminna om konceptet vid 
de tillfällen väderskyddet inte är närvarande.

Utifrån dialog med Vässtafik och om behov finns kan det rostfria stålet utföras med en grövre 
slipning och enhetligt riktade slipränder för minsta möjliga reflektionsförmåga.
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Alltså, en utav förslagets ideér är just att använda taken också som stationer eller 
landningsplatser för insekter in och ur staden som ett sätt att knyta stadsmiljön 
närmare naturen. En annan är själva spårvagnen och bussens färg. Tanken är 
att det ska gå att se att dessa hänger ihop, att bussen/spårvagnen tillhör håll-
platsen och att färgen håller dem samman. En tredje är ljuset. Ljuset är viktigt. 
Harry Martinsson sade i någon diktsamling att: utan ljus intet.   Det framgår 
inte så tydligt här men tanken är att ljuset skall hamna endast på marken och 
att hållplatsen på så sätt annonseras utåt via lyktan. Det finns ljuskällor med 
egenskaper ungefär som i Rafaels målning (se bild) där bordet lyser. Staden kan 
vara ganska överstimulerande med all sin reklam och information, vilket också 
forskning visar. På 60-talet skapades miljöer med stora byggen och förorter 
med samma typ av hus, i samma höjd där till och med buskar och träd var lika 
och dessa typer av miljöer kan tvärtom orsaka understimulering. Det behöver 
finnas en balans i det offentliga rummet. Min förslag är därför inspirerat av 
Bohuslänska fiskesamhällen där husen är nästan lika men vridna åt olika håll 
vilket ska ge lagom mycket intryck. 
 En annan sak att ta hänsyn till, och som är svårare, är att göra något som 
håller över tid.  Metrons i Paris Jugentstationer blir ju exempelvis bara vackrare 
med åren. Här bör det slutgiltiga förslaget vägas på guldvåg för att finna ut ett 
modernt uttryck som håller över tid. Markbehandlingen är viktig och då kan 
sten, typ granit, väljas. Alla betongplattor som bara blir fula med åren borde 
inte komma på fråga. Graniten finns ju här på västkusten och vad jag vet kan 
den både användas, återanvändas och på så sätt bevaras.

Hållplatserna är ju utspridda i staden och på landet där var och en har sin fysiska 
omgivning att ta hänsyn till. Geinus loci - Platsens själ. Det vore på så sätt fint 
att hitta ett koncept som lyfter fram Göteborgs själ. De äldre spårvagnarna är 
vackra och de nya har ju behållit färg och form vilket knyter ihop förr och nu. 
Bussarna kanske också borde vara vita och blåa? 
 De föreslagna väderskydden har sedum eller grästak inne i staden och solcel-
ler utanför stadskärnan. Dessa celler han ladda batterier som placeras i utrym-
men i anslutning till väderskydd eller pelare. Tekniken ändras snabbt och det 
skall finnas allmänna utrymme för framtida tekniker.  Alla tak, stolpar möbler 
etc i stål. Rostfritt stål som lackeras håller längst i utsatta miljöer. Trä i överlig-
gare, säten i ek. 
 Reklam kan man placera i montrar i väderskyddens väggar och på pelarna 
finns kartor och information.  Låt konstnärer fylla med skulpturer på pelare, 
Göteborg kan bli skulpturernas stad. Tänk att det skulle kunna locka till att 
bara åka buss eller spårvagn för att kolla på detta. I förslaget illustreras skulp-
turer gjorda av bland annat Milles och Olle Beartling.
 Förslaget kommer att bygga på enkla och lättillgängliga ritningar med färg 
och form som olika tillverkare kan tänkas jobba med. En central aspekt är att 
göra ett öppet men sammanhållet system som tar tillvara på historien men följer 
med i en föränderlig värld. Ett styrelement som kan förändras och följa tiden 
men ändå fungera som en ram som håller staden samman.

Text endast på denna ritning. Bilderna får tala för sig.

Centralstationen

E L E V A T IO NE R  I S K A L A  1:5 0  P Å  R IT N  A 1

CentralstationenSaltholmen

E L E V A T IO NE R  I S K A L A  1:5 0  P Å  R IT N  A 1Elevationer i skala 1:50 på ritn A1

Elevationer i skala 1:50 på ritn A1

Detta är naturligtvis ingen bisak utan en bi-sak



Saltholmen

E L E V A T IO NE R  I S K A L A  1:5 0  P Å  R IT N  A 1Elevationer i skala 1:50 på ritn A1

Staden

Landet

Plan skala 1:100 i A1

Plan skala 1:100 i A1
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Nytt koncept för hållplatser och väderskyddGREN

GREN
Gren-konceptet är inspirerat av naturen, av växter där 
olika delar fyller olika funktioner men samspelar i 
helhetens komposition.

Stammen (pelarmodulen) uppbär tak, sits, skyltar, eller 
lampor (lyktstolpe) och alla övriga funktioner som 
krävs. 

Grenmodulerna ger skydd för regn och sol, och ger oss 
ljus, men man kan också sitta på dem.

Mjuka former som bryter med omgivningen och ger 
visuell vila.

Gren är helt modulärt och kan fritt kombineras efter 
behov   till större eller mindre hållplatser.

Gren har ett formspråk som lätt igenkänns från dess 
minsta version till mer komplexa strukturer.

Gren är byggt av stål, glas och trä, som man kan åter-
använda och återvinna i sin helhet, och det finns också 
möjlighet till sedum-tak för att rymma småkryp, eller 
solceller för att skapa ny energi.

Gren är ett Plug-and-Play system som kan monteras på 
plats och som kan levereras kompakt och miljövänligt i 
en låda.

Ett exempel på hållplatsutformning IMORGON

Ett exempel på hållplatsutformning IDAG 

IDAG IMORGON

 3D

1



Nytt koncept för hållplatser och väderskyddGREN

Bottenplan och Situationsplan 1:100

Fasad 2 1:100

Fasad 1 1:100

Plan 1:100

Situationsplan 1:100

Perspektiv fram Perspektiv bak

Fasad 3 1:100

Fasad 4 1:100

2

Systemet anpassas 
efter behov. 

Olika delar kan fritt 
kombineras för att 
anpassa hållplatser 
till lokala förutsättningar.

De kan enkelt monteras 
och demonteras för 
underhåll, för att 
kompletteras/utökas, 
eller flyttas.

Tak och vägg kan kombineras 
enligt önskemål för att 
anpassas till omgivningen



Nytt koncept för hållplatser och väderskyddGREN

Lyktstolpe Annonspanel (eurosize)

Räcke

Cykelräcke Soptunna

Bänk Sittbänk

Lutande bänk

Plan 1:50

Fasad 1 1:50 Fasad 2 1:50

Fasad 3 1:50 Fasad 4 1:50

Sektion 1:50 3D Vy

Solpanel tillägg

Enkel Modul

Plåttak

Sedumtak Sedumtak med fönster Plåttak Väderskydd

Dubbelt tak Plåttak med solpaneler

6°
Sedum tillägg

Takmodul

Stöd till sittplatser, skyltar, glasvägg, mm.

Utrustning på pelare t.ex:
USB-laddare, pekskärm, nödlarm, högtalare, batterier, mm.

Grönvägg
tillägg

24
00

m
m

 fr
ih

öj
d

36
0-

60
0

120

Integrerade el/data kopplingar

Integrerat dagvattenrör

3

Pelarmodulen är systemets bärande element men rymmer också 
utrustning. Modulerna kan kombineras för att montera större ar-
tiklar som annonsskyltar, större batterier, postboxar mm.

1600mm BUS/ 2200 cykel
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Vänta under trädet

SEKTION 1:50SEKTION 1:50 ELEVATION 1:50SEKTION 1:50

Reklamen är orienterad mot den omgivande 
staden och landskapet utan att stå i konflikt 
med trafikinformationen.

Evt. solceller på tak.

Enkelt och stabilt byggsystem

Fri utsikt över staden

Digital information med klocka, hållplatsläge 
och lägesspecifik realtidsinformation.

Hållplatsnamn och hållplatsläge.

Kontrastmarkering enligt Västtrafiks 
grafiska profil.

Glas i standardmoduler för 
enkel användning och minskade 
installationskostnader.

Papperskorgar är antingen fristående 
eller monterade på ställningar.

Bänkar är antingen 
fristående eller  
monterade på 
räcket.

Utbytbar analog information (6 stk. A3 ark) kan 
senere bytas ut mot digital information.

Räcke mot väg.

Trä på takets undersida bidrar 
till ett bekväm väntområdeBelysning integrerad i skivor.

Bänkar med armstöd för god tillgänglighet.Sedum på taket bidrar till biologisk 
mångfald och till att hålla kvar 
regnvatten.

Enkelt modulsystem Fri utsikt över trafik

Hög komfort mot väder och vind

1

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.

Vänta under trädet 
En modulär produktfamilj med traditionell kvalitet



Vänta under trädet
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SITUATIONSPLAN 1:100

PLAN 1:50

FLOW OCH FÖRDELNING AV RESENÄRER

ENKELSIDIG MED 1 RAMP

ENKELSIDIG MED 2 ANKOMSTVÄGAR

DUBBELSIDIG MED 2 RAMPER

ENKELSIDIG MED FLERA 
ANKOMSTVÄGAR.

Skärmtak är utformade 
dubbelsidigt på centrala 
plattformar.

Djupare inredningszoner ger ökad komfort 
och mer glas.

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

På plattformar med många tillträdesvägar fördelas skärmtaken 
för att fördela resenärerna på plattformen.

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

Realtidsinformation är riktad mot 
resenärernas ankomstplatser.

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

På plattformar med en tillfartsväg placeras skärmtaken längst 
bort för att fördela resenärerna på plattformen.

Om utrymmet är begränsat, utförs 
konstruktionen på ett mindre djup, men 
konstruktionsfamiljen förblir tydlig.

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

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

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.

Galvaniseret stål Grå/Brun målat stål

Sedum plantering Samlingsdetaljer

Glasskivor Behandlat trä med svagt 
synliga årsringar

Område för stående personer och/eller 
rullstolsanvändare.

Bänk med handstöd för god tillgänglighet.

Cykelväderskydd är placerat i det naturliga 
flödet mellan cykelväg och trafik.

Ensidig bänk monterad på räcke.

Papperskorg monterad på räcke.

Papperskorg monterad på plattform.

Räcke mot väg för 
större trafiksäkerhet

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.

2

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.

Takmodul

Papperskorg

Bänk

Räcke

Cykelväderskydd

Digital information och klocka

Analog information

Hållplatsnamn och -läge

Hållplatspelare

Belysning

Reklam

Kontaktledningsstolpe

MATERIAL



Vänta under trädet

BYGGSYSTEMETS ENKLA MODULÄRITET
OCH MONTERING

PRODUKTFAMILJ

3

Takyta
Sedumplantering med möjlighet till 
solceller

Konstruktion
Konstruktion av korslaminerat trä. Lamineringen 
avslutas med anpassad träprofil

Specialtillverkad träprofil
Träprofil som identitet och färdig yta

Informationsskiva 1 - stabiliserande
Sida mot vägen med reklam, 
hållplatsnamn och läge.

Informationsskiva 1 - stabiliserande
Sida mot passagerarna, belysning uplight/ 
downlight, hållplatsnamn och läge.

Glas mot regn och vind
Monterade i galvaniserade fästen och 
markeringar.

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.

Hållplatspelare (stor)
Belysningsmuligheder, realtid- 
eller analog information.

Hållplatspelare (mini)
Kan användas vid hållplatser med få 
passagerare, men behöver belysning 
och analog information.

Hållplatspelare (Hög) och belysningsmaster
Höga hållplatspelare, belysningsstativ och 
pollarbelysning utförs som profilerade stålprofiler. 
Dubbel konstruktion som monteringsprincip. Stativet 
är antingen tillverkat av galvaniserat stål eller 
pulverlackerat i gråbrun färg.

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

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

Vägghängd papperskorg
Monterad i dubbelkonstruktion.

Cykelparkering
Konstruktion som 
övriga omslag

Informationsskiva 2- stabiliserende
Sida mot passagerare, belysning 
uplight/ downlight, digital 
trafikinformation

Informationsskiva 2 - stabilisering
Sida mot plattformen, belysning uplight/ 
downlight, digital trafikinformation

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.

Glas i fronten
Luckorna kan lätt monteras 
med glas i fronten.

Tak-kant
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 med hjälp av antingen en tvärgående eller 
längsgående lutning.
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En förstärkt identitet
inriktad på kvalitet och hantverk
Designen erkänner den starka identiteten och arvet från informations (‘totem’) pelaren som ett 

distinkt och välbekant landmärke eller identifierare som del av Göteborg, Mölndal och Partille’s 

existerande transportinfrastruktur. Designen bygger på detta arv med en sammanhållen modulär och 

komponentbaserad produktfamilj fokuserad på det ärliga uttrycket av struktur och prestanda.

Modulär och skalbar
konsekventa detaljer för ett Plug and Play-system
För att möta de varierande behoven av en stadsövergripande infrastruktur är produktfamiljen både 

modulär och skalbar, konfigurerbar i flera arrangemang och anpassningsbar över tid. Ett ramstruktur av 

två stål plattor används över hela produktfamiljen gör det möjligt för bänkar, soptunnor, belysning och 

vindskydd att passa in i huvudramarna och minimerar gränssnittet med marken i ett flexibelt modulsystem 

för dagens krav och morgondagens nya behov.

Elegant, tidlös design 
förenande komponenter och bildar en regionövergripande identitet
En uttryckt och konsekvent strukturell ram förenar komponenter och bildar en linje/region bred identitet. Med 

en enkel ren estetik sträcker den strukturella profilen ut och avsmalnar mot kanterna, vilket gör mer flytande 

dess utseende och sparar materialanvändning.

Användningen av trä ger en känsla av glädje och värme till beröringspunkter för passagerarna, med en 

uttrycksfull träsoffit som återspeglar de varma tonerna i regionens historiska tegelbyggnader och röda tak 

och ger möjlighet till lokala konstnärsengagemang och kontextuell personalisering. 

0. BAS 1. SKAPA SKYDD 2. MINSKA STORLEKEN + 
SKJUT FRAM STRUKTUREN

3. AVSMALNA 
KANTEN

4. MAXIMERA 
TRANSPARENSEN + 
SKYDDA FRÅN VÄDER

Unit-y



Unit-y

1

2

3

4

5

6

6

7

9

8

Möjlighet att fästa soptunna och
sittplatser till räcken för att minska påverkan på 
trottoaren

Skydd kan vara 
dubbelsidig

Potential att integrera pv-celler i 
skyddstak

MATERIALPALETT

MODULÄRT TILLÄGG

SKYDD MED INFORMATIONSMODUL

MINDRE SKYDDSMODUL (TVÅ FACK) - TILL EXEMPEL FÖR FÖRORTS- ELLER LANDSBYGDSMILJÖ

ÖVERSIKT AV SKYDDSKOMPONENTER - SAT MED DELAR

PLATTFORMKOMPONENTER ÖVERSIKT

TVÅSIDIGT SKYDDSTAK LÄNGS LÅNGA PLATTFORMAR - TILL EXEMPEL FÖR STADSCENTRUM

MONTERING AV SKYDD MED TRE FACK

Två räkenstyper beroende på 
platsspecifika egenskaper

Primär strukturell ram

LED-belysningslist

Soffit av träfenor

Takpanel

Vindrutepaneler (tillval)

Glasade väggskivor med stålfästen

Passagerarinformationsmodul (valfritt)

Dubbelsidig skyddskomponent (valfritt)

Sittplatser

Polyester pulverlackerad - 
Svart

Shelter strukturell ram
och komponentfamiljen

Timmer
Skyddstak
Sittplatser

Baksida målat glas - Svart
Skyddssoffit
Sittplatser

Härdat glas
Passagerarinformationsmodul

Totem

Transparenta glasade paneler
Skyddsväggar

Räcken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Utformat för att lätt röra jorden

produkter utformade för att minimera dess fotavtryck

Produktfamiljen berör marken minimalt för att minska gränssnitt mot markplan och underjordiska tjänster med fribärande 

strukturer som ger stöd för soptunnor, sitt bänkar och skyddsrum. Integrering av skyddet, balustraden och belysningen i en 

enda linje gör att trottoarens yta är så ren och enkel som möjligt, vilket maximerar utrymmesuppfattningen och underlättar 

enkelt underhåll. Högpresterande belysning är balanserad av lågnivåbelysning underifrån, vilket ger effekten av att lyfta 

strukturen från marken och ger säkra miljöer med förbättrad sikt.

Designad för framtiden
materialekonomi

Materialval balanserar robusta slitstarka material för att möta kraven från allmänhetens användning, som kommer att se lika 

bra ut om 20 år som idag. Med förnybara material i form av timmer och effektiv användning av stål och materialminimering 

säkerställer ett optimerat koldioxidavtryck medan det vinklade taket ger möjligheter för integration av solpaneler. 

Komponentisering och standardisering möjliggör stordriftsfördelar inom byggandet, enkelt utbyte, återanvändning och 

återvinning. Framtidssäker för smart teknikintegration kommer att möjliggöra belysning som svarar på beläggning och 

minskar energianvändningen tillsammans med datainsamling av miljö-, trafik- och passagerarmönster för att informera om 

beslutsfattande och planering.

Teknologi konsolideras till en familj av ‘totem’ pelare som möjliggör framtidssäkring för digitalisering och integration av smart teknologi 

utan att påverka de rena linjerna och känslan av säkerhet som öppna och transparenta skyddsrum erbjuder. Dessa totem fungerar 

som teknologinav som möjliggör framtida integration av digitala kartor och passagerarinformation i realtid, WiFi, 5G celler, miljö - 

och ockupationssensorer och förbättrad digital säkerhet. Uppfattningen om säkerhet maximeras genom ökad transparens genom 

användning av oavbrutna glasade väggar fria från onödiga föremål och ytterligare information och fungerar som ett fönster mot staden.

smarta städer och ökad säkerhet
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OLIKA KONFIGURATIONSALTERNATIV

Informationsmodul

Två-vikar skydd

Tre-vikar skydd
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Annonsvisning

Information totem Avfallskärl fäst vid räcke Fristående avfallskärl Gatubelysning Cykelställ
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PLATS PLAN 1:50 - TYPISK PLATTFORM UTSÄTT

Skyddsmodul med tre fack

T
Y

P
IS

K
 P

L
A

T
T

F
O

R
M

B
R

E
D

D

TYPISK PLATTFORMLÄNGD

VARIERAR

Takkontur

Rullstolsplats i båda ändar av skydd
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3.A 3.A
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HÖJDPLAN 1:50 

SEKTION A SEKTION C SEKTION D
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1
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+4500mm

+1100mm
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SEKTION A - 1:50 SEKTION B - 1:50 SEKTION B - 1:50 SEKTION D - 1:50

Skydd lutande tak

Vindrutepanel i full bredd

Vindrutepanel i full bredd

En röd tråd

familj av komponenter

PRODUKTÖVERSIKT KONSISTENT FASTSÄTTNINGSDETALJER MELLAN METALLPLATOR

GATULJUS TAKKANT MED LED BELYSNING

SITTPLATS OCH GLASPANELER FASTADE PÅ RÄKESTOLPEN

Räcke 
dubbelplåtstruktur

Skyddstak frontplåt

Räcke glaserad panel 
fäst mellan plattor

Sittplatser fästa mellan 
räckesstolpplattor 

LED-belysningslist 
fäst mellan 
takkantsplåtar

Skyddssoffit av trä

SKYDD PRIMÄR STRUKTUR

Skydd dubbel plattstruktur

Gatubelysning dubbel 
plattstruktur 

Belysningsanordning

Vindskyddspanel fäst 
mellan plattor

6

7

INFORMATION TOTEM

GATULJUS OCH FRISTÅENDE SITTPLATS

SITTA OCH SOPTUNNA FÄST TILL GLASERADE RÄKKEN

CYKELSTÄLL
Unit-y
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”Läglig design”västtrafik

Västra Götalandsregion 

Nytt koncept för hållplatser och väderskydd

– snabbt, ofta, pålitligt, tryggt och säkert

Koncept / Formgivning

Dynamik, transparens, lätthet och hög funktionalitet signalerar stadens moderna prägel. Samtidigt skapar material- och färgval en tydlig 
referens och koppling till naturen omkring. 
Hållplatserna integrerar sig i den urbana sammanhang, och tillför stadsbilden kvalitet och identitet genom design och material.
Modulsystemet möter de olika storleksförhållandena och sammanhangen, så att hållplatsen blir en del av och anpassar sig till stadens rytm.
Identitetsskapande och inbjudande formgivning samt transparens och intuitiv zonindelning är huvudgreppet i design och konstruktion.

Designuttrycket är baserat på en organisk men stram formgivning med svävande element, som på samma tid är både ikoniska och funk-
tionella. Väderskyddet / väntplatsen är designad att vara inbjudande och attraktiv från alla håll, så även baksidan bidrar positivt till den visuella 
miljön.

Organisering av väntplatsens yta

Hållplatserna är organiserad i relation till det förväntade flöde och rörelse av resande. På grund av den flexibla moduluppbyggningen kan 
lokala individuella behov, önskar och krav enkelt tillmötesgås. Modulerna kan enkelt bytas ut, ändras eller tas bort och väderskyddet längd 
kan varieras beroende på kontext. 

Väntplatsens funktionsdelar uppfattas enkelt och kan avläsas på långt avstånd tack vare skift i materialitet som tydligt kommunicerar organ-

iseringen. 
Biljettautomat, information och uppehåll för rullstolsbrukare är strategisk placerad kring området för på- och avstigning till buss eller spårvagn. 
Sittbänkar och ”ståbänkar” i lameller av träd har en inbjudande karaktär och är enkla att underhålla – renhållning/ byta ut etc. Alla moduler 
kan skärmas av med hjälp av svävande glaspaneler som kan skapa mindre uppdelade ”lä-rum” och en känsla av avskildhet för den som 
önskar det. Bakom sittplatserna skapar en struktur av lameller ryggstöd för bänkarna och fortsätter upp och blir en del av taket. Tillsammans 
skapar material, transparens och organisering en vänlig, trygg och varm atmosfär för de som väntar. 

Moduler med sorteringsbehållare för avfall är placerad nära sittplatsmodulerna. Avfallsinkast är fullt integrerat i huvudstrukturen och utformat 
på ett sätt så nersmutsning av det kringliggande areal undviks. Avfallselementet är lätt skött och brandrisken är minimerad.

Belysningen på baksidan inviterar resande till hållplatsen. Ankommer man från baksidan kan man enkelt flyta genom strukturens öppna 
moduler, som skapar en enkel och barriärfri struktur. Det kan placeras cykelparkeringsmoduler i systemets design i närhet till väderskyddet 
vid relevanta hållplatser.

Plansche 01
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”Läglig design”västtrafik

SMALL / MEDIUM / LARGE

Universell tillgänglighet/design

I programmeringen av modulsystemet har det tagits hänsyn till problemfritt flöde och uppehåll för 
alla resande 
– oavsett om man är funktionsnedsatt eller ej.

Reseinformation är strategisk placerad, på- och avstigning i bussen eller spårvagnen är steglöst, 
ledlinjer och uppmärksamhetsfälten är tydliga och den funktionelle uppbyggningen gör det enkelt 
att orientera sig.   

De svävande elementen och transparensen bidrar till upplevelsen av ett tryggt och överskådlig 
plats att röra och uppehålla sig på. Hela gång- och uppehålsytan är fri från möblering och andra 
element då dessa är integrerade i modulerna.

Väderskyddets gestaltning är tillgängligt och estetiskt inbjudande från alla sidor.
Information

En genomgående informationszon över hela hållplatsens längd ger möjlighet att anpassa infor-
mationsnivån efter behov.  All information är synlig från båda fram- och baksida. 

Digital information angående ankomst, avgång och bus-/spårvagnslinjer är strategisk placerad i 
relation till av- och påstigning och kring biljettautomaten.

De olika funktionsmodulerna är tydligt uppdelade i längdriktningen, artikulerad av belysningen 
och materialen som stäcker sig upp under takytan. Det bidrar till en intuitiv förståelse och an-
vändning av hållplatsen. 

En enkel markeringsspelare på tvärs av huvudriktningen signalerar hållplatsens funktion från långt 
avstånd, för buss och spårvagn samt övriga trafikanter. 

Information

En genomgående informationszon över hela hållplatsens längd ger möjlighet att anpassa infor-
mationsnivån efter behov.  All information är synlig från båda fram- och baksida. 

Digital information angående ankomst, avgång och bus-/spårvagnslinjer är strategisk placerad i 
relation till av- och påstigning och kring biljettautomaten.

De olika funktionsmodulerna är tydligt uppdelade i längdriktningen, artikulerad av belysningen 
och materialen som stäcker sig upp under takytan. Det bidrar till en intuitiv förståelse och an-
vändning av hållplatsen. 
En enkel markeringsspelare på tvärs av huvudriktningen signalerar hållplatsens funktion från långt 
avstånd, för buss och spårvagn samt övriga trafikanter.

Modularitet och zonindelning

Det enkla modulsystemet möjliggör stor flexibilitet och har en tydlig zonindelning av de olika 
funktionerna; en modul till biljettautomat och trafikinformation, en till tillfällig stå-/ uppehåll, en till 
sittplatser, en till avfall, en till reklamvitrin och en zon till cykelparkering.

De enskilda zonerna avgränsas/ kopplas ihop av pelarna. kombination och ordning kan varieras/ 
konfigureras efter önskemål och behov samt utifrån lokala möjligheter och begränsningar.

1. Pelarna har integrerad ljus på undersidan av ”armarna” som bär taket. Pelarna placeras jämnt 
genom väderskyddets längd ock säkerställer en optimal belysning och visuell miljö på hållplat-
sen. Pelarna fungerar dessutom till el-försörjning och vattendränering från taket. Pelarna består 
av standard 80/80 och 80/160 mm stål profiler, samt ett samlingselement i gjutjärn. 
2. Modulerna med biljettautomat och avfallssortering är 80 cm breda.
3. Modulerna till uppehåll, reklamvitrin och cykelparkering är 140 cm breda.

Large Modular ModelSmall Modular Model
1370 mm 800 mm800 mm 1370 mm

1370 mm 1370 mm 1370 mm

Plansche 02
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”Läglig design”västtrafik Plansche 03

Teknik

SittplatserBiljettautomat 

Väntplats med 
plats för rullstol 
och barnvagner

Avfallssortering  Cykelparkering Information  Genomgångsmö-
jlighet

Spårvagn/bus Sittplatser

Väntplats med 
plats för rullstol 
och barnvagner

Väntplats med 
plats för rullstol 
och barnvagner

På- och 
avstigning

På- och 
avstigning

På- och 
avstigning

På- och 
avstigning

På- och 
avstigning

På- och 
avstigning

Identitestskapande samlingsled

Norra Hamngatan

    Dubbelsidigt väderskyddKonstruktions princip

Identitet och synlighet
Målsättningen har varit att designa ett relevant väderskydd system – en produktfamilj med stark identitet och uni-
versell design, som samtidigt förmår att samspela med komplexa och känsliga stadsmiljöer, och enkelt integreras 
med lokala omgivningar. 
Flera moduler framstår transparanta för att ge lätthet samtidigt med att den rytmiska placeringen av de bärande 
pelarna tydligt markerar hållplatsens utsträckning.

Väderskyddet är utformat för att berika omgivningen externt, och internt för att skapa en behaglig, intuitiv, säker och 

effektiv transit zon för de resande. 

Lokal förankring och integration
De nya väderskydden till Västra Götalandregionen uttrycker stadens utveckling, den moderna prägel och framdrift. 
Samtidigt relatera de sig till regionens historia och den omgivande naturen. Det effektiva industriella systemet med 
en mix av stål, träd och glas förankrar designen i den regionala kontexten – stål och glas med referens till områdets 

starka industri, och träd med referens till den storslagna naturen.

Belysning
Belysningen är jämn och inbjudande – både under väderskyddets tak, och på den övriga plattformen. Ljusfältet 
på baksidan av pelaren ökar känslan av trygghet för den som väntar, det större ljusrummet gör att platsen upplevs 
överskådlig och säker. Belysningen regaleras av censorer som anpassar ljusstyrkan efter omgivningen och tid på 
dygnet. 
Supplerande belysning kan integreras i de olika funktionsmodulerna för att markera ett område/funktion eller för att 
skapa en särskild stämning. 

Ljuskällorna är LED-baserade för att uppnå låg energiförbrukning, lång livslängd och minimalt underhåll. 

Fristående lyktstolpar och pullert belysning kan supplera den integrerade belysningen i områdena kring konstruk-

tionen. 

Väderskydd
Väderskyddets utformning kan konfigureras efter lokala förhållanden och behov, så optimal tillpassning kan säker-
ställas på olika placeringar i byn.
För att säkerställa komfortabla upphållzoner (sittplatser och ståplatser samt rullstolsområden), är alla uppehållszoner 
indelade med skärmar av glas. 

Transparanta skärmningselement på tvärs av strukturen säkerställer lä i uppehållszonerna och upprätthåller samti-
digt det lätta och transparanta uttrycket och överskådligheten på längs av strukturen. 

Förvaltning och underhåll
Väderskyddet reklamvitrinmoduler ger möjlighet att sälja reklamplats och på så vis finansiera/delfinansiera väder-
skyddet. Beroende på stationens storlek kan en eller flera vitrinmoduler placeras i väderskyddet. Valet av solida 
material signalerar hållbarhet och kvalitet och säkrar minimalt underhåll.

De enskilda modulerna som består av pelare i standard stålprofiler kopplade ihop med fyllningselement med olika 
funktioner er enkla att underhålla. Elementen monteras på pelarna från fram och baksida och går enkelt att ta bort 
eller ersätta vid behov.

Strömförsörjning till ljus, informationsskärmar och biljettautomat går genom pelarna och fördelas via den längs-
gående konstruktiva balk som också fungerar som kanal för vattendränering. Vattnet leds från takrännan till avlopp 

Material och hållbarhet
De konstruktiva pelarna är gjorda av standard stålrör ihop skruvad med ett samlingselement i gjut-
järn – enkelt att reparera vid behov, och enkel materialsortering för återvinning vid end-of-life.
Funktionsenheterna är gjorda av lackerad tunnplåtsmetall. Det har generellt lagts vikt på minimer-
ing av större stängda ytor i andra material än glas för att undvika vandalism och klotter. 

Sittelementen är gjort i ett hållbart trädslag som är vackert att se på och robust i relation till bruk 
och klimatpåverkan.

Alla moduler kan – beroende på de klimatiska förhållanden – suppleras med skärmar av glas. Al 
utrustning mellan pelarna är rammoduler som enkelt går att byta ut och anpassas skiftande behov.

Designad för demontering och återvinning - Systemets olike delar skruvas generellt ihop för att 
säkra enkelt utbyta av delar vid behov.
Material som träd, stål, gjutjärn, och glas hållas så långt som möjligt ”rena”- så materialen, vid 
end-of-life, kan separeras och återvinnas. Trälamellerna är gjorda av ett värmebehandlad nordisk 
trädslag, och behöver ingen kemisk ytbehandling. Stål, gjutjärn och glas kan smältas om och 
återanvändes. 

Det är möjligt att integrera solceller i glastaket eller/och väggmoduler för att generera el till vindsky-
ddets energibehov om vindskyddet ska stå på plats utan energiförsörjning. Ett uppladdbart batteri 
kan likaså integreras i en väggmodul och säkerställa funktion av ljus och digital info etc.

Situationsplan 1:100
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Kom regn, kom solsken
Göteborg och Västra Götalands historia har 
en viktig roll i den nya identiteten för Västra 
Götalands hållplatser och väderskydd i 
framtiden. Hållplatsen relaterar till stadens 
och områdets historia, med ett tydligt och 
ingenkännbart grepp med ambition om att 
skapa glädje och trivsel för resande och 
förbipassarande. Resultatet är ett väder-
skydd som med ett helhetligt formspråk 
och uttryck skapar en inkluderande miljö för 

resande med Västtrafik, och samtidigt är en 
utsmyckning av stadsrum och landsbyggd. 
Utformningen ger igenkänning på avstånd, 
och gör resan mer attraktiv och komfortabel 
medan man väntar på buss och spårvagn. 

En sammahållen utformning av väderskyd-
det skapar en enkel vardag för de olika tra-
fikslagen i Västra Götalandsregionen. Kol-
lektivtrafiken ökar och för att möta framtida 
behov är det särskilt viktigt med en flexibel, 

modulbaserad konstrukion som kan ta till 
vara dagens funktioner men också adddera 
nya användningsområden över tid. Idag ser 
man ett ökat behovet av digitala tjänster, 
solcellspaneler, gröna tak etc. Den anpass-
ningsbara föreslagna konstruktionen ger 
spelrum för alla dessa funktioner och mer 
där till. 

I framtiden kommer fordonsstorleken att 
öka, bland annat hos citybussar och längre 

spårvagnar, som kräver större dimensioner 
av hållplatserna, samt olika platsspecifika 
program. Därför föreslår vi ett koncept som 
är skalbart i både längd och bredd. Med 
utgångspunkt i kända och vanliga storlekar 
på moduler, kan utformningen variera till fler 
produkter och olika trafiksituationer, och kan 
därför enkelt ersätta befintliga skydd. 

Väderskydden skall vara hållbara, genom-
förbara och med lågt underhåll.  Kom regn, 

kom solsken uppfyller dessa krav i en tydlig 
form som gör den dagliga kollektivtrafiken 
attraktiv, tillgänglig, säker och inkluderande 
för alla grupper i samhället.

Konstruktion
Lerpölar, blöta skor och regn som blåser 
i sidled. Göteborg har ofta ett busväder. 
Klimatförändringarna kommer i framtiden 
att leda till en ökning av nederbörden, därför 
blir behovet av att skydda sig mot regnet 

ännu större. Kom regn, kom solsken visar 
hur man söker skydd från både väder och 
vind under ett rejält tak. Transparensen 
i väggarna ger bra orientering och ökad 
trygghet och gör att du kan uppleva vädret 
på nära håll, samtidigt som du är skyddad. 
Den flexibla konstruktionen, funktionerna 
och modulerna samverkar i ett bra koncept 
för att både vistas i och omkring olika väder. 
Modulerna i produktfamiljen är baserade på 
ett vedartaget grid på 1200x710 mm, som 

kan skalas i flera riktningar. Taket är klätt i 
aluminium och bärs upp av lätta T-profiler 
av stål som omsluter glaspanelerna. Detta 
möjliggör en lätt men stark konstruktion 
som med en enda uppsättning moduler 
kan monteras på en mängd olika sätt. 
Djupet på takkonstruktionen både samlar 
och döljer elektronik, batterier och 
konstruktiva element på ett elegant sätt. 
Takytan ger plats för allt från sedumtak 
och planteringar till solpaneler och bikupe-

hotell. Även utan dessa alternativ kommer 
standardmodulen att framstå komplett 
och gedigen. Vattenavrinning sker genom 
dolda stuprör infällda i T-profilerna. 
Användningen av solceller på tak genererar 
el till väderskyddets lampor och belysning, 
LED-skärmar, mobil- och batteriladdning 
etc. Detta kompenserar klimatavtrycket för 
produktionen av skydden, genererar el för 
dagligt bruk och på sikt bidra till en minskad 
klimatpåverkan i samhället. 

KOM REGN, KOM SOLSKEN



KOM REGN, KOM SOLSKENSituationsplan 1:100
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KOM REGN, KOM SOLSKEN

Materialitet och hållbarhet
Det är av yttersta vikt att hitta hållbara och 
gedigna material som tål tidens tand och 
framstår som vackra år efter år. Samtidigt 
ska de vara bra för miljön, och signalera håll-
barhet och ett hållbart reande till resenärer 
och förbipasserande i Västra Götalandsregi-
onen. Materialen som föreslås för produkt-
familjen är huvudsakligen av stål, aluminium 
och härdat glas. Dessa är solida material 
som kommer att ge lång hållbarhet, lågt 

Färgsatting
En tydlig färg skapar identitet, och ger över-
blick och igenkänning i trafiken. De färger 
som föreslås är inspirerade av Göteborgs 
stadsmiljöpolicy och kommer med sin 
enhetliga användning att bidra till attraktiva 
och varierade stadsmiljöer. Att kontrastera 
färger till omgivningen ökar tillgängligheten 
och läsbarheten. En begränsad färgpalett är 
kostnadseffektiv och ger även en helhet för 
alla moduler i produktfamiljen. Även när man 

använder naturligt färgade element som 
rammed earth, cortenstål och rostfritt stål, 
behåller produktfamiljens formspråk fort-
farande sin identitet och igenkännbarhet. 
Engelsk röd rekommenderas som huvudfärg 
och kan på väl utvalda platser ersättas med 
cortenstål. Mörkt gultonad grön används där 
en mer naturnära kulör är önskvärd. Gemen-
samt spelar de alla bra ihop stadsrum, skog 
och natur.

tak, och kan smältas ner och återanvinnas 
till 100%. För att minska klimatpåverkan bör 
aluminium handlas från en tillverkare med 
hög grad av återvunnet material. För fön-
sterglas kan möjligheter för återvunnet glas 
undersökas, eller användning av 2:a sorte-
ringens glas från industrin. 
I områden med högre grad av trafik och sli-
tage kan man t.ex. nanobehandlad polykar-
bonat som minskar behovet av underhåll vid 
skadegörelse.

underhåll och motståndskraft mot väder, 
klimat och slitage. Vi rekommenderar lokal-
producerat, återvunnet nordiskt stål och 
aluminium som produceras med ren energi 
och låga utsläpp där jungfruligt råmaterial 
undviks. Stål används i minimal grad i smala 
pelare och bärande element, så att klimat-
påverkan minimeras. Många producenter i 
Sverige arbetar med spännande lösningar 
som på sikt kan ta bort mycket av klimatav-
trycket i stål. Aluminium används i skivor och 

Engelskt röd
RAL 3009

Mörkt 
gultonad grön 

RAL 6020

Cortenstål Trä

SedumtakRammed earth

Huvudfärger och övriga material

USB-laddaren är enkel att byta 
ut när tekniken förändrasTalknappTrä och belysning i undertak

Mönster i ryggstöd

Cykelstation
Huvudmodulen kan även användas som 
cykelparkeing. Solceller på tak driver ladd-
ning av elcyklar, belysning och övrig ström-
försörjning av hållplatsen.

Väderskyddet är flexibelt i färg och form utan att förlora sin karaktär. Oavsett om den görs bred och dubbelsidig, kläs i corten eller 
rammed earth, förses med bord och bänkar eller anpassas för en mer lantlig miljö ser man direkt att det är ett väderskydd för Västtrafik. 
Det karaktäristiska höga taket har ett djup vilket möjliggör plantering, inrymmer teknik såsom batterier och kablage samt döljer och 
skyddar solpaneler. Det är också möjligt att göra väderskydden platspecifika genom t.ex.  plantering av lokal flora, husering av bihotell 
eller liknande åtgärder som höjer den biologiska månfalden och förstärker den lokala förankringen. 

Lång och kort
En slimmad modul på 700 mm kan ge 
möjligheter där det finns utrymmesbegräns-
ningar, eller där en längre konstruktion är 
önskvärt. Längst till höger skymtar den 
minsta väderskyddsmodulen i 
produktfamiljen, på 2400x1420 mm.

Bred modul
Ger möjlighet till bättre skydd mot 
väder och vind, och kan utformas både som 
enkel och dubbelsidig med in-/utgång på 
vardera sida.

Förlängt tak
Att förlänga takmodulen ger möjligheter till 
vistelser både i och utanför väderskyddet. 
Taket på illustrationen till höger är klädd 
med en tillfällig tältduk vilken kan användas 
för att markera högtider, festivaler och likn-
ande evenemang.
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GoWest

GoWest
GoWest är ett nytt innovativt koncept för hållplatser och 
väderskydd som tillsammans med tillhörande utrustning 
skapar en sammanhållen familj av olika produkter som 
kan anpassas för olika hållplatsmiljöer.

GoWest har ett väl genomarbetat formspråk som bygger 
på enkla runda former som kan kombineras i en mängd 
olika varianter för att på ett finstämt sätt samspela med 
omgivande kontext, arkitektur och miljö.

GoWest har som genomgående gestaltningsmotiv en 
pelare i trä med integrerad belysning i toppen. Pelaren 
ger hållplatsen en tydlig unik visuell karaktär samtidigt  
signalerar om att det är en hållplats för att underlätta ori-
entering för resenärer.

GoWest har ett mjukt formspråk som tillsammans med 
spännande materialkombinationer av trä och metall ger 
ett varmt och inbjudande intryck för resenärerna. Omsorg 
av utformning av ingående produkter och detaljer skapar 
en känsla av omtanke om alla som vistas i miljön.

GoWest design bygger ett antal olika moduler som fritt 
kan placeras och anpassas till platsen för att optimera 
tillgänglighet och skapa effektiva flöden för resenärer och 
förbipasserande. Designen är skalbar i storlek och mö-
jliggör placering i trånga passager med stora resenärs-
flöden men även att skala upp i och storlek där platsen 
trafikflödet kräver detta.

GoWest design erbjuder olika alternativa placeringar av 
klimatskydd för att skapa optimalt skydd för väder och 
vind på platsen där skyddet står. Taket kragar via sin 
runda design ut där det är tänkt att buss eller spårvagnen 
stannar detta ger passagerarna skydd för regn och snö
hela vägen fram till fordonets dörr.

GoWest består av ett antal olika moduler som kan kom-
bineras på en mängd olika sätt för att på ett attraktivt sätt 
kunna aktivera det offentliga rummet. GoWest kan plac-
eras som en rund solitär eller kombineras i olika kombi-
nationer för att otimera tillgänglighet och resenärsflöden. 
 

Skala 1:100

0 2 5 10 Situationsplan Sankt Sigfrids Plan

Bilden visar exempel från ovan situationsplan. Väder-
skydd i tre sammansatta moduler med sedumtak.

Illustration av väderskydd i miljö, Sankt Sigfrids Plan



Skala 1:50
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Skala 1:50
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GoWest

Väderskyddmodul i tre sektioner. Front

Bilden visar ett enkelt väderskydd. Materialkombinationer i trä och mörklackad 
metall. Vindskydd i härdat glas. 

Bilden visar tre varianter av enkla väderskydd.

Bilden visar busskydd anpassat för ledbuss, där bussar-
na kommer från två håll. Taket på skyddet kragar ut och 
markerar bussen eller spårvagnens entrédörrar. Över-
kragningen ger passagerarna skydd vid ombordstigning.

Väderskyddmodul i tre sektioner. Sidvy Väderskyddmodul i tre sektioner. Perspektiv

GoWest har integrerad belysning i innertaket som ger en väl upplyst och inbjudande 
hållplats samtidigt som det skapar en trygg resenärsmiljö

GoWest kännetecknas av en inbjudande och vänlig design med materialval i hög 
kvalitet. Innertaket är klätt med lameller i trä vilket ger ett varmt och inbjudande 
intryck. Ledbelysning är integrerat mellan trälammellerna och skapar en varm och 
bländfri belysningsupplevelse. Ingående detaljer i pulverlackerat stål alternativt 
aluminium medger en underhållsvänlig, slitstark och tålig konstruktion. 

Designkonceptet är robust och väl genomtänkt och tål att vidareutvecklas utan att 
tappa sin enkla men tydliga karaktär med dess inneboende designkvaliteter i 
utformning av detaljer och funktioner. 



Skala 1:50
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GoWest

Bilden visar ett runt väderskydd med den karaktäristiska pelaren i mitten. Belysningen och pelaren skapar ett tydlig riktmärke 
för resenärer.

Bilden visar detaljer för informationsbärare i kombination med trä och metall, samt skyddsstaket lackerad metall.

GoWest har ett väl genomarbetat formspråk som bygger på enkla runda former som kan kombineras i en 
mängd olika varianter, för att på ett välbalanserat sätt samspela med omgivande arkitektur och miljö. Bilderna 
visar olika moduler och tillhörande produkter, såsom bänkar, informationsbärare mm. 

Bilden visar väderskydd med tillhörande produkter såsom bänkar, papperskorgar, staket och informationsbärare. 
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MOTTO :STRÖMMAR

Produktfamilj: Med en lekfullhet sträcker sig det böljande taket över resenären 
och ger med sitt belysta trätak en varm och inkluderande känsla. Den smäckra 
stålkonstruktionen som håller i skyddets glasväggar skapar maximal transparens 
och gör den genomsiktlig. Väderskyddets modularitet gör den anpassningsbar 
till alla miljöer och tillåter oändlig förlängning. Strömmar är en produktfamilj med 
förankring i göteborgs historia som hamnstad och som knyter an till en region 
i dynamisk rörelse. Strömmars tydliga karaktär med det underbelysta trätaket 
känns igen på långt håll, som en varm våg i stadens brus. Strömmar syns även 
i produktfamiljens ytor av sträckmetall som en successiv gradient vilket liknar ett 
böljande hav eller krusningar på vattnet. 

Formgivning: Väderskyddens runda pelarstruktur tar avstamp i Olle Anderson 
historiska hållplatsdesign och blir en  hållbar arvtagare och kompanjon till dagens 
hållplatser. Det vågliknande undertaket av böjda träskivor fästs i formsågade reglar, 
monterade i hållplatsens längsgående riktning. Reglarna kopplas ihop med ett 
topplager av KL trä som blir självbärande och styvt. Takets topp kläs för att skydda 
mot väder och fukt. En mindre vinkel gör avrinning möjligt i en av hållplatsens bakre 
pelare. Taket lämpar sig väl för att kompletteras med både sedumtäckning och 
solpaneler. Formen och materialet ger en lugnande atmosfär och under kvällstid 
belyses taket med hjälp av LED lister integrerade i hållplatsens ramverk. Ramverkets 
profiler har även hållplatsens namn och position nära användaren för att visa 
omtanke och tillgänglighet. 

Modulärt mått: Vindskyddens uppbyggnad använder i standardutförande 
samma mått på alla glasytor vilket underlättar underhåll och drift. I situationer 
där man önskar fritt flöde genom hållplatsen så kan taket kan fungera fristående. 
Där väder och vind kräver ökat skydd kompletteras taket med glaspartier som 
appliceras i  ett modulärt profilsystem som skyddar glasets kanter. Taket sträcker 
sig utanför hållplatsen för att skapa en skyddad väntyta även på utsidan och 
förlänger strömmens form vidare till nästa hållplats. De kan således bli precis så 
långa som de behöver och kombineras för olika hållplatsförutsättningar

Likt havet och vinden strömmar våra liv genom stad 
och land, genom förväntningar och förhoppningar, 
genom människor och möten. Platsen för väntan, där 
vi spenderar så mycket tid, tänk om den platsen var 
omfamnade, varm, ljus och trygg.



MOTTO :STRÖMMAR

Designfamiljen
Hållplatsen knyts ihop med övrig familj genom sin användning av klarlackerat trä och stål i en mörkare brungrå 
ton som uppfattas trygg och lugn. Träets värme återkommer i taktila ytor som sittbänkar. Att endast använda 
riktad belysning på resenären kan göra att man snarare känner sig utsatt än trygg då omgivningen i kontrast 
upplevs mörk. För att öka trygghetskänslan runt hållplatserna så används indirekt ljus. Objekten tillverkas i 
flexmetall, en form av sträckmetall som skapar en successiv gradient öppning i produkternas stora ytor och 
ett utrymme för ljus att strila igenom. Sträckmetallens yta blir styv och stark samt minskar risken för klotter. 

Strömmar är igenkännbar i sin form och funktion. Tidlös i sin koppling till platsen och framtida placering. 
Omhändertagande av planetens resurser med en hållbar design och stabil konstruktion. 

Skala - 1:50
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   A                 BRUNNSPARKEN

Konstruktion:
Optimerad lätt konstruktion med beständiga 
material vid kontakt med mark.
Grundläggning utförs med en tunn betongplatta.
Pelare bestående av runda stålprofiler bär upp det 
fribärande taket som konstruktivt består av en KL-
träskiva.

Alla synliga ytskikt är designade på sådant vis att de 
är enkelt utbytbara. 
Ytor - valda för att försvåra klotter - sträckmetall

Material: 
VIktigt att hitta rätt leverantör med viljan att göra 
hållbara val. Vi föreslår följande:
Grundläggning - Maximalt klimatförbättrad betong. 
Utsläppsvärden styrks med tillhörande EPD.
Stolpar - Stål med skrotbaserat återvunnet innehåll.
Omfattningar - Aluminium med skrotbaserat 
återvunnet innehåll.
Tak - KL-trä med kompletteringar. Levererad från 
närproducerad skog.
Glas  - Förslagsvis Hammarglas  
Flexmetall -  Flexmetall innebär sträckmetall med 
variabel maska. Maskan kan ökas och minskas 
enligt dina önskemål med variation i varje steg eller 
förändring sektionsvis. Flexmetall kan bearbetas 
och efterbehandlas på samma sätt som traditionell 
sträckmetall.
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MOTTO :STRÖMMAR

Skala - 1:50

Situationsplan 1 : 100

1.3st Medium väderskydd ihopsatta
2. Papperskorg
3. Infopelare
4. Sittbänk soffa
5. Armatur
6. Large  väderskydd
7. Sittbänk
8. Ståbänk
9. Staket
10. Ståbänk för väderskyddets kortsida
11. Ny 45m spårvagn
12. Ny 25m citybuss
13. 14m buss

Standard Liten 

Standard Medium

Standard Stor 
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Förhoppningar 
och regnbågar
Av alla idéer som kom från göteborgarna inför 
stadens 400-årsjubileum handlade 12 procent
om Vattenstaden. En göteborgare sa: Jag skulle 
vilja att det händer nåt när det regnar i
Göteborg. En annan föreslog vattenkonstverk 
av olika slag, och
en tredje lyfte problemen men även 
möjligheterna kring vattnet och det 
förändrande klimatet.

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Det 
innebär att det var tredje dag faller en enorm
möjlighet från himlen rakt ner i famnen på oss, 
eller från sidan. I kulturen får regnet ofta vara 
budbäraren där något som kanske upplevs som 
en motgång ofta är en nystar eller ett tecken på 
något vackert som ska komma. I regnet finns 
det förhoppningar och regnbågar.

Vi ser förhoppningar i regnets egenskaper, 
dess tyngd, dess läte och i dess olika former, 
vatten, snö, is och ånga. Våra regnbågar är 
inte bara regnbågar utan också vattnet som 
förmedlare av upplevelser. Ljudinstallationer 
när regndroppar träffar stål och ger upphov 
till toner. Visuella skådespel i dess resa från 
himlen ned via marken till havet. En källa till 
glädje. 

Det börjar med barnen
Barnet är sinnebilden av regndyrkare, att 
leka och hoppa i vattenpölar i sina färgglada 
regnkläder. Att omfamna regnet och gå ut och 
njuta av det.

Idag är få saker anpassade för barnen i 
gaturummet. Det finns få upplevelser i barns
ögonhöjd som triggar deras upptäckarglädje 
och utveckling. Gatan är idag de vuxnas värld.
Måste det vara så? Kan man med barnets 
perspektiv på gatumiljön som utgångspunkt
vända en trend från en otryggt och anonymt 
offentligt gaturum till en trivsammare och på
sikt tryggare stadsmiljö. Med fler inslag från 
barnets värld av lekfullhet, färger, taktilitet, 
värme, fantasi och nyfikenhet kan vi skapa ett 
gaturum som förändrar hur vi ser och upplever 
staden.

Färgpaletten har tagit inspiration från 
regnkläder och bredden på kulörer ger 
möjligheter för
samskapande med lokala verksamheter, skolor 
och konstnärer. Väderskyddet ska ses som ett 
ramverk som med enkla medel går att förändra 
beroende av tid och plats.

Modularitet 
Modularitetskonceptet är också en stark 
stöttepelare i vårt förslag. Vi börjar på enklast 
möjliga sätt där det redan i sin enklaste form 
finns stark igenkänning i hållplatsen med sitt 
självklara uttryck av klara färger.
Färgerna sätter stämningen och ser till att även 
de minsta och obefolkade hållplatserna upplevs 
trygga. Vi tror på en tidlöshet i det lekfulla och 
i barnasinnets färgrikedom, något som skapar 
en känsla av omtanke och omsorg.

Vi utvecklar modulen genom att lyfta, 
stapla och addera bitar som blir i en 
omhändertagande sittnisch. Det blir en famn 
att kura upp i. 

Sittnischen utgör  sedan en bas som 
återkommer och skapar igenkänning.
Väderskyddet blir en modulär lekfull byggsats 
som med sina enkla tydliga komponenter går 
att kombinera för de olika situationerna. På 
större hållplatser  finns valmöjligheter för
den som vill vara nära andra eller för den som 
vill hålla sig på tryggt avstånd.och För den 
trötte ska det finnas ytor att ställa ifrån sig 
matkassar och barnvagn utan att utgöra ett 
hinder för andra.

3 R
Vi behöver kanske inte fler möbler i staden, 
om man ser till hur vi har förbrukat jordens 
resurser. Det vi nu producerar för att möta 
stadens behov har högre krav på sig. De 
måste hålla längre, kunna återanvändas och 
“hackas”/ få nya funktioner. 

Istället för att formge en helt ny produktfamilj 
har vi låtit era befintliga produkter forma oss. 
Vårt väderskydd är inspirerat av dagens räcken 
papperskorgar, soffor - både till material, färg 
och form.

Det ger oss ett cirkulärt tänkande där vi både 
kan återvinna, återanvända och spara på 
jordens resurser. 

(R) -ecycle 
(R) -euse 
(R) -educe

Förhoppningar och regnbågar



Situationsplan, “landsbygd”
skala 1:100 (A3)

Situationsplan, “gles bebyggelse”
skala 1:100 (A3)

Plan och elevation, “väderskyddsmodul”
skala 1:50 (A3)

Situationsplan, “tät bebyggelse”
skala 1:100 (A3)

TEKNISK BESKRIVNING
VÄDERSKYDDET 
Konceptet med varianter av strukturer och fär-
gade ytor tillåter en rolig, närvarande stund i 
regnet. Färgerna kan möjliggöra en sinnlig re-
lation mellan kroppen, materialet och rummet. 
En stund att stanna upp och connecta med sin 
kropp och inre. Med ett samhälle fyllt av press 
och stress med ofta en visuell och ytlig kop-
pling kan väderskyddet skapa en närvaro och 
för en stund koppla bort omgivningen. Fästa 
tankar på sitt inre och kanske uppmana till att 
inte titta i sin smartphone.

MODULARITET
Förslaget presenterar en verktygslåda av några 
få byggnadselement som kan sammanfogas på 
olika sätt och på så sätt vara flexibelt nog att 
kunna tillmötesgå de skilda behov av skydd och 
som finns i våra stadsrum. Genom att utforma 
byggnadselementen i olika storlekar och som 
kan vändas och vridas, kan en högre grad av 
variation skapas än om modulsystemet utgick 
från endast ett standardmått.
Takets ingående delar består av öppna halv-
cirkelformade profiler vars fall lutar åt den 
ena gaveln. Långsidorna blir besparade från i 
strilande vatten, en regnridå skapas istället på 
kortsidan och bidrar till upplevelsen av att be-
finna sig i skydda från ett ihållande regn.
Väderskyddets konstruktion kräver litet un-
derhåll och är beständigt över tid. Trasiga eller 
förlorade delar kan lätt bytas ut av endast en 
montör.

MATERIAL
De ingående delarna är robusta och rejäla men 
också resurssnåla. Uppbyggnaden består av 
kompositskivor som bockas till styva byggnad-
selement. Materialåtgången blir låg och bygg-
nadselementen får låg vikt vilket underlättar 
montage på plats.  Elementens yta  består av 
lackad aluminium.
Väderskyddets fyllnadsväggar utförs med glas 
och/eller sträckmetall, och möjliggör dessutom 
enklare infästning av annan utrustning som 
väderskyddet förses med.
Utöver metall och glas föreslås trä i delar som 
människor kommer nära. Det kyliga regnet 
omringar tryggt under väderskyddet.

DEN YTTRE FORMEN
Formen skyddar från vinden som rör sig i alla 
riktningar i Göteborg. Formen skyddar både 
mot vågrät och lodrät vind och regn samtidigt 
som den skapar en omslutande, invändig käns-
la i det inre rummet i väderskyddet.

VARIERANDE KULÖRER
De ingående modulelementet kan utformas i 
olika kulörer och bör prövas på viss väl utvalda 
platser. Det färgade elementen syftar till att ly-
fta blicken från ett annars spänt tunnelseende i 
regnväder. Färgerna hjälper att för en stund få 
närvara i regnet.

Förhoppningar och regnbågar



Förhoppningar och regnbågar
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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 kollektivtrafiken. 

Den enkla formen med sin glans har en tydlig karaktär 
och ett tidlöst uttryck som tar plats, utan att häva sig 
över sin omgivning. 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 chaufförer som resenärer.

FLÖDEN
Flödena genom hållplatsen är effektiva 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 uppmuntraring till kombination av gröna transporter.

HÅLLBARHET, MATERIAL
Förslaget har som utgångspunkt att vara sparsamt med 
materialåtgång i första steget. Ett tidlöst uttryck som 
håller över tid och genom trender. I kommande steg 
fördjupas studier i val av material, möjlighet till återbruk 
samt underhållsaspekter.
 

TUR I SKUR
Plan

Skala 1:100



Systemet är flexibelt 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 konfigureras med 
olika andel eller typ av moduler.

KONFIGURATION 

TUR I SKUR

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. Uppstickande 
skyltar som visar hållplatsläge 
underlättar orientering vid större 
bytespunkter.

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

TÄT

LÅG

GENOMGÅNG

TAK



Eurosize 
reklamskylt

Dagvattenslang
dold med täckplåt

Lutning ovansida 
tak för dagvatten

Möjlighet för upphäng av
anslagstavla och monitor 55”

Sittplats med dubbla
armstöd

Plats för batteri i
bakstycke för sittplats

Papperskorg

Genomlyst linjeskylt
med plats för kablar

Genomlyst undertak med ribbeffekt 
av bärande konstruktion

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

En smalare version vid begränsat utrymme. Möjlighet 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 flera sittplatser beroende på plats.

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

Enklare sammansättning 
av moduler.

Bänk som kan användas 
i två riktningar.

Extra komfort med 
ryggstöd.

Vertikala stänger med 
genomsikt.

Sidoinkast. Plats för 
dekal på ovansida vid 
separerata fraktioner.

Sidoinkast. Plats för 
dekal på ovansida vid 
separerata fraktioner.

I utförande med 
eller utan genomlys.

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

TUR I SKUR

SLANK FRIMERBASDUBBELSIDIG

IHOP BÄNK 1 BÄNK 2 RÄCKE PAPPERSKORG LYKTSTOLPE SKYLT

MYSIG

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

Vid hållplats i lutning kan 
hanteras genom trappning. Val 
av storlek på väderskyddsmodul 
kan hantera trappning. 
Förslaget räckesmodul kan 
kompletteras med ytterligare 
variant i kommande steg som 
kan monteras längs en lutning 
utan att trappas.

Plan
Skala 1:50

Elevation
Skala 1:50

Sektion
Skala 1:50

MODUL-
SYSTEM
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B L Å  V Å G E N
Blå Vågen består av en produktfamilj framtagen för att 
utveckla Västtrafik och Göteborgs busshållplatser och 
spårvagnsstopp.
 
Formpsråket och designen i produktfamiljen samspelar 
med ett av Göteborgs tydligaste landmärken; havet.
 
Böljande linjer ger form åt såväl väderskydd som 
sittgrupper och samtliga objekt i produktfamiljen utförs 
i två olika nyanser av blått. En ljusblå ton som tagits 
fram med Västtrafiks logga som referens står i kontrast 
till en djup petroleumblå. Tillsammans sätter de färg 
på tre olika material: pulverlackerad aluminium, stålnät 
och säkerhetsglas och framhäver vågens form i 
samtliga element. 
 
Blå vågen vill påminna resenären om
Göteborgs historia; en historia präglad av närheten till 
havet. Genom att hoppa på blå vågen och färdas kollek-
tivt bidrar du som resenär till en bättre framtid för både 
hav och stad. Det är en serie omsorgsfullt designade 
produkter som både tillför karaktär till stadsbilden och 
ökar trygghetsfaktorn med dess integrerade belysning. 
Kvällstid lyser den blå vågen som en fyr på havet för 
att vägleda göteborgaren hem i natten.

PRODUKT FAMILJ

    Fristående tak 
    med belysningsstolpe

  Avgränsande räcke och 
  informationstavla

  Fristående bänk

 Cykelställ & papperskorg

Belysningsstolpe med 
avgångstabell och klocka

Väderskydd med bänk
och belysningsstolpe

SITUATIONSPLAN LINNÉPLATSEN 
1:100

B L Å  V Å G E N



1185

17
50

12

6

39

35
00

35
0

27
0021

05

1355520
1385

21
05

11501150 680460

77
0

43
5

680

76
0

70
0 88

5

500

4500

15
10

1510

21
00

35
00

27
70

35
0

4750

15
10

2650

14
20

3850

14
20

5050

14
20

1420

21
00

35
00

35
0

27
70

35
00

35
0

1385

21
05

35
00

35
0

35
00

35
0

B L Å  V Å G E N

BELYSNINGSSTOLPE 

MED AVGÅNGSSKYLT 
FRISTÅENDE BÄNK 

UTAN RYGGSTÖD 
AVGRÄNSANDE RÄCKE PAPPERSKORG FRISTÅNDE BÄNK

MED RYGGSTÖD
BELYSNINGSSTOLPE
MED KLOCKA

STATISK 
HÅLLPLATSSKYLT

CYKELSTÄLL INFORMATIONSTAVLA
MED REKLAMSKYLT 
(EUROSIZE)

FRISTÅENDE TAK MED 
BELYSNINGSSTOLPE 

VÄDERSKYDD VANLIGT MODULMÅTT

PLANER, SEKTIONER OCH ELEVATIONER 
AV PRODUKTFAMILJ

SKALA 1:50

VÄDERSKYDD JC DECAUX MODUL VÄDERSKYDD VANLIGT MODULMÅTT VÄDERSKYDD VANLIGT MODULMÅTT

VÄDERSKYDD

MATERIAL PALETTE

ACENTFÄRG VÄSTTRAFIK BLÅ

TONAT FÖNSTERGLAS MED APLICERBAR FILM

PERFORERAD STÅLNÄT I PETROLIUMBLÅ 
FÖR SAMTLIGA SITTYTOR

PETROLIUMBLÅ ÖVRIGA YTOR



B L Å  V Å G E N

ILLUSTRATION FRISTÅENDE CYKELSTÄLL 
MED STATISK HÅLLPLATSSKYLT 

ILLUSTRATION VÄDERSKYDD, FRISTÅENDE BÄNK 
OCH BELYSNINGSSTOLPE MED AVGÅNGSKYLT

ILLUSTRATION KVÄLLSVY, VÄDERSKYDD

ILLUSTRATIONER AV VÄDERSKYDD 
OCH PRODUKTFAMILJ

ILLUSTRATION FRISTÅENDE BÄNK, 
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B L Å  V Å G E N
Blå Vågen består av en produktfamilj framtagen för att 
utveckla Västtrafik och Göteborgs busshållplatser och 
spårvagnsstopp.
 
Formpsråket och designen i produktfamiljen samspelar 
med ett av Göteborgs tydligaste landmärken; havet.
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och säkerhetsglas och framhäver vågens form i 
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Blå vågen vill påminna resenären om
Göteborgs historia; en historia präglad av närheten till 
havet. Genom att hoppa på blå vågen och färdas kollek-
tivt bidrar du som resenär till en bättre framtid för både 
hav och stad. Det är en serie omsorgsfullt designade 
produkter som både tillför karaktär till stadsbilden och 
ökar trygghetsfaktorn med dess integrerade belysning. 
Kvällstid lyser den blå vågen som en fyr på havet för 
att vägleda göteborgaren hem i natten.

PRODUKT FAMILJ

    Fristående tak 
    med belysningsstolpe

  Avgränsande räcke och 
  informationstavla

  Fristående bänk

 Cykelställ & papperskorg

Belysningsstolpe med 
avgångstabell och klocka

Väderskydd med bänk
och belysningsstolpe

SITUATIONSPLAN LINNÉPLATSEN 
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B L Å  V Å G E N
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BELYSNINGSSTOLPE 

MED AVGÅNGSSKYLT 
FRISTÅENDE BÄNK 

UTAN RYGGSTÖD 
AVGRÄNSANDE RÄCKE PAPPERSKORG FRISTÅNDE BÄNK

MED RYGGSTÖD
BELYSNINGSSTOLPE
MED KLOCKA

STATISK 
HÅLLPLATSSKYLT

CYKELSTÄLL INFORMATIONSTAVLA
MED REKLAMSKYLT 
(EUROSIZE)

FRISTÅENDE TAK MED 
BELYSNINGSSTOLPE 

VÄDERSKYDD VANLIGT MODULMÅTT

PLANER, SEKTIONER OCH ELEVATIONER 
AV PRODUKTFAMILJ

SKALA 1:50

VÄDERSKYDD JC DECAUX MODUL VÄDERSKYDD VANLIGT MODULMÅTT VÄDERSKYDD VANLIGT MODULMÅTT

VÄDERSKYDD

MATERIAL PALETTE

ACENTFÄRG VÄSTTRAFIK BLÅ

TONAT FÖNSTERGLAS MED APLICERBAR FILM

PERFORERAD STÅLNÄT I PETROLIUMBLÅ 
FÖR SAMTLIGA SITTYTOR

PETROLIUMBLÅ ÖVRIGA YTOR



B L Å  V Å G E N

ILLUSTRATION FRISTÅENDE CYKELSTÄLL 
MED STATISK HÅLLPLATSSKYLT 

ILLUSTRATION VÄDERSKYDD, FRISTÅENDE BÄNK 
OCH BELYSNINGSSTOLPE MED AVGÅNGSKYLT

ILLUSTRATION KVÄLLSVY, VÄDERSKYDD

ILLUSTRATIONER AV VÄDERSKYDD 
OCH PRODUKTFAMILJ

ILLUSTRATION FRISTÅENDE BÄNK, 
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ETT - TVÅ - TRÄ

ETT - TVÅ - TRÄ

Frontalperspektiv modulkombination G

A - Infovägg

I - Transparent vägg

Modulfyllnader

B - Solid vägg (stål)

J - Monterad soptunna

C - Solid vägg (trä)

K - Enkelsidig bänk

D - Öppning för kiosk

L - Dubbelsidig bänk

E - Runt fönster

M - Bänk med cafébord

F - Tidvisning

N - Ståbänk

H - Reklamvitrin (Eruosize)

O - Armatur

G - Cykelparkering

P - Skyltning på tak

Modulkombination A: Enkelstolpe Modulkombination E: Mellanstor hållplats Modulkombination F: Knäckt hållplatsModulkombination D: CykelställModulkombination C: LokaltrafikModulkombination B: Liten hållplats

KONC EPT
Förslagets bärande ide är väderskydd uppbyggda av en modulär limträkonstruktion, som både 
är hållbar, utvecklingsbar och iögonfallande. Förslagets förhoppning är att utformningen av 
hållplatserna signalerar hållbarhet, tydlighet och framtidstro.   

MODULARITET,  FLEXIBILITET OC H FUNKTION
Väderskydden och hållplatserna är i sin gestaltning uppbyggda av rejäla ramar av limträ.  
Ramarna kan sedan fyllas med en rad olika fysiska och tekniska  funktioner. En katalog av 
modulfyllnader finns och beroende på kontextuella krav väljs det som behövs för den 
specifika platsen. I katalogen finns bland annat transparent vägg, reklamvitrin i Eurosize, 
displayskärm eller infotavla. Se mer utförlig redovisning under rubriken Modulfyllnader.

UTVEC KLINGSBARHET
Vi vet inte exakt hur man kommer resa bara några år fram i tiden. Corona-pandemin har lärt oss 
att invanda livsmönster snabbt kan ändras och nya behov plötsligt uppstår. Det samma gäller 
ny teknik som ändrar våra sociala mönster, men även våra behov av tekniska installationer. 
Med ett modulbaserat utformningskoncept som Ett-Två-Trä finns goda möjligheter att 
lägga till och ta bort funktioner i framtiden utan skada helhetsintrycket, tvärtom tål förslaget 
förändringar och blir bara starkare med tiden. 

TRYGG HET
Genom att kombinera vägg-moduler på rätt sätt kan rumsligheter skapas inne i väderskydden 
som är lagom avvägda mellan att vara skyddade mot väder och vind men samtidigt öppna 
och genomgångsbara för att skapa trygga rum.

Takets tunna profil och distansering från de tjocka träramarna ger ett flygande och lätt intryck. 
Det välvda taket hjälper till att distribuera ljuset från hållplatsernas armaturer, som ser till 
att hela väderskyddet blir upplyst kvällstid och signalerar hållplatsen som en trygg plats i 
mörkret.

Trämaterialets naturliga egenskaper ger en värme och mjukhet åt hållplatserna, som kan vara 
välgörande då hållplatserna i många fall står i “hårda” trafikmiljöer dominerade av asfalt, stål 
och betong.  



Järntorgets hållplats Sillvikens busstation

Markbeläggning

Fundament

Stolpskor

Träkonstruktion
med möbler

Funktioner

Belysning

Takkonstruktion

Plåttak i 
galvaniserat stål

Gömda installationer
Displayskärm och högtalare infällda i 
sandwhichelement i trä. Eldragning är dold 
inuti i element, säker från vandalisering. 

MATERIAL & KONSTRUKTION
Tävlingsförslaget utgår från en pragmatisk konstruktionsprincip: prefabricerade ramar i  
limträ bildar hållplatsens bärande struktur och ovanpå ramarna vilar ett lätt tak i korrugerad 
galvaniserat stål. Genom att separera materialen så mycket som möjligt från varandra förlängs 
hållbarheten av träkonstruktionen med hänsyn till fuktsamlingar. Träkonstruktionen vilar på 
stolpskor för att landa på marken på ett så lätt och luftigt sätt som  möjligt. Stolpskorna går 
ner i fundament under markbeläggningen. 

Att ramen och ramens innehåll produceras som separata element gör varje hållplats flexibel 
inför framtida ändringar och underhåll. Väggar byts enkelt ut, och ramar läggs enkelt till.

Limträt kommer gråna och åldras vackert med åren och kommer vara det bestående intrycket 
av hållplatserna. Väggarnas fyllningar kan däremot ändras och nya material kan tillkomma. 
Förslaget Ett-Två-Träs materialpalett för fyllningar och funktioner i detta första skede är en 
serie tåliga och väl igenkända material för utomhusmiljö: Varmförzinkat stål, akrylglas och 
obehandlat trä.  

TILLGÄNG LIG HET
Genom sin stora uppsättning av funktioner och beståndsdelar kan Ett-Två-Trä skapa rikt 
tillgängliga miljöer. Bänkar, ryggstöd och ledstänger med olika utformning för att tillgodose 
olika behov är integrerade i formgivningen och kommer aldrig uppfattas som tillägg påkomna 
i efterhand.

Då förslaget har ett lätt anslag mot marken ges stora möjligheter att genom olika material, 
kulörer och texturer på markbeläggning se till att god tillgänglighet på hållplatserna skapas.

ETT - TVÅ - TRÄ

Modulkombination G

Modulkombination G - Sprängskiss



Järntorget
KUNGSLADUGARD 4 MIN

KIOSK

KIOSK
KUNGSLADUGARD

Järntorget
4 MIN

KUNGSLADUGARD

Järntorget
4 MIN

Elevation Söder (1:50) Elevation Öster (1:50) Sektion B (1:50)

Sektion A (1:50)Plan (1:50)

1. Fri passage med väderskydd och infotavla
2. Nisch med sittbänk
3. Möjlighet till kiosk
4. Öppen portal med väderskydd och 
infotavla
5. Väderskydd med gavelentré
6. Diagonal passage
7. Fri passage med väderskydd och infotavla

A B C

A B C

Elevation Norr (1:50) Elevation Väster (1:50) Sektion C (1:50)

ETT - TVÅ - TRÄ

1 2 3 4 5 6 7

Situationsplan, 1:100 Interiört perspektiv
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INFO-TAVLOR

INFO-TAVLOR SOCIAL INKLUDERING

SOCIAL INKLUDERING
INFO-TAVLOR

INFO-TAVLOR

ÖVERBLICKBARHET

ÖVERBLICKBARHET

ÖVERBLICKBARHET

ÖVERBLICKBARHET

CITYBUSS

CITYBUSS CITYBUSS

SPÅRVAgN

SPÅRVAgN

SPÅRVAgN

SPÅRVAgN

Det nya konceptet för Västra Götalandsre-
gionens busshållplatser består främst av 
två konstruktionsmaterial. Till den nedre 
delen vill vi föreslå ett stenmaterial, betong 
med inslag av lokal granit och till den övre 
delen ett lokalt träslag. Vi ser det som ett 
logiskt och hållbart val att basera ett nytt 
koncept på naturmaterial som trä och sten 
med rötter i regionens natur och kultur. Två 
material som är lättlästa och som skapar 
lugn och trygghet i en ofta ganska hård och 
industriell infrastruktur.

Det är ett självklart val att välja ett stenma-
terial eftersom det finns lokalt tillgängligt 
och hänvisar till regionens bergarter. St-
enmaterialet är också ett robust och väl 
anpassat material vid kraftiga snöfall och 
snöröjningar. Det går att variera stenmateri-
alet beroende på plats och behov. Ett ex-
empel är betong med lokala stenflisor, an-
passat till de finare urbana kulturmiljöerna. 
Eller en mer rödbrun ton av granit granulat 
nära de viktiga stenhusen i centrum. På an-
dra ställen har man valt en mer pragmatisk 
och enkel lösning där det är meningsfullt. 
En annan fördel med stenmaterialet är des-
sutom dess stabiliserande egenskaper.

VISION
PLAN 1:100 - Chalmersplatsen, Göteborg

ELEVATION 1:100 - Chalmersplatsen, Göteborg

KONCEPT

Vi har en önskan om att framtidens stads-
rumsmöbler ska vara tidlösa och tillverkade 
av naturliga material. Vår målbild är att med 
sunt förnuft förstärka de kvalitéer som up-
pstår i mötet mellan naturliga material. Vi 
vill lyfta fram den offentliga kollektivtrafiken 
och göra det med hjälp av fysiska miljöer 
som tar klimatet och människor på allvar.

Vårt projekt grundar sig i två huvudsakliga 
material för att understötta en ärlig kon-
struktion. Vi tror att framtidens stad och 
landskapsmöbler ska utformas subtilt och 
utan högljudda effekter. Detta för att fokus 
bör ligga på resan, passagerarna, platsen 
och klimatet.

n

skog & berg

region

trä & sten

koncept

skog & berg

trä & sten

produktfamiljen

samspel som berg och skog • 1

Som berg och skog



SOCKEL 2 MODULER SOCKEL 3 MODULER SOCKEL 4 MODULER

VÄDERSKYDD 2 MODULER VÄDERSKYDD 3 MODULER VÄDERSKYDD 4 MODULER
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Konceptet har en tydlig identitet och ett 
starkt igenkännande som kan varieras och 
anpassas till olika stads- och landskap-
skontexter. Vi vill undvika ett generiskt och 
standardiserat utseende och kan anpassa 
konceptet till särskilda och platsspecifika 
miljöer med några flexibla parametrar. 
 
- Flexibilitet när det gäller. Material som kan 
bearbetas i olika grad, från råa och naturli-
ga när de är på landsbygden till mer raffin-
erade och odlade i stadsområden.
- Flexibilitet i form och funktion som kan 
varieras och förändras i skala.

Det övergripande konceptet bygger på 
kroppens skala och positioner, som är 
kopplade både till platsens bas och tyngd 
(den sittande - graniten) och till punkter 
och utrymmen som reser sig från basen 
(den stående - trädet). Konceptet bygger 
på användarna, människor som väntar vid 
hållplatserna och som behöver skydd mot 
regnet eller kanske en trevlig plats i solen.

ANPASSNING TILL mILjö - 
OTALIGA VArIATIONEr 

Sittande och Stående 

Konkret bygger förslaget på en modulprin-
cip. Förutom den mänskliga skalan har 
man arbetat med två modulbredder:

1: En bredd på 1400 mm
- som bland annat gör det möjligt att in-
tegrera glasmontrar med standardreklam, 
räcken, hängande trädgårdar, stor digi-
tal/analog information, vindsglas och så 
vidare.

2: En bredd på 550 mm
- som gör det möjligt att integrera papper-
skorgar, skyltar, små digitala/analogiska 
informationsenheter, klockor, fristående 
hållplatspelare och så vidare. 

Sten- och träkonceptet är karaktärsfullt 
på ett naturligt sätt och kombinationsmö-
jligheterna är många. Platsen och de lokala 
behoven avgör vilken sammansättning av 
delelement som är lämpligt i varje enskilt 
fall. Det skapas en balans mellan det ig-
enkännbara och det känsligt anpassade. 
Dimensionerna är universella, designen är 
opretentiös, logisk och tidlös. Materialet är 
lätt att underhålla och ger en naturlig patina 
och kan tillverkas lokalt utan att begränsas 
av ny teknik. Konceptet är cirkulär design 
där delarna antingen demonteras och
återvinns eller bortskaffas naturligt.

PrODUKTFAmILjEN / mODULEr VäDErSKyDD 1:50

TaK + SocKEl SocKEl MED MöjliGhET Till oliKa uTruSTninG

DiVErSE uTruSTninG

cyKElVäDErSKyDD:Vägge: SIDOSTYCKeN OCH LÅNgSIDOR

öVrIGA 1:50

På samma sätt är trä ett självklart material 
eftersom det hänvisar till regionens skogar. 
Trädkonstruktionen är ett hållbart val, där 
vi föreslår att lokala träslag används i ekol-
ogiskt limträ. Det faktum att vindskydden 
huvudsakligen är tillverkade av naturträ 
kommer att ge Västra Götalandsregionen 
en unik identitet och skilja den från de tra-
ditionella vindskydden i pulverlackerad 
metall. Konceptets igenkännbara tvådelade 
design i sten och trä kan användas i en 
enkel form eller i en mängd olika varianter 

variationer 

markant

flexibel

återvinning lokala material

designed for disassembly

enkel hantering

cirkulär design

naturliga material
Patina

samspel

slitstärke under-
hållsvänliga material

kända metoder

inga 
kemikalier

gennemskinlighet 
och trygghet

bra belysning

liv och bra sikt

ingen barriär

som berg och skog • 2



exempel 3: Chalmersplatsen-  Trafikerad hållplats i rymligt stadsmiljöExempel 2: östra lindomevägen väderskydd i naturligt förortsområde

Vi har valt att exemplifiera hur produktfamil-
jen skulle kunna se ut på tre mycket olika 
platser i regionen:

1 Det öppna landskapet - den enklaste for-
men.
2 Trafikplatsen - från mellanliggande platser 
till en egen plats.
3 innerstaden - i balans med den känsliga 
kulturmiljön.

På alla tre platserna är sten- och träkon-
ceptet igenkännbart, samtidigt som en 
platsspecifik anpassning av antalet och 
placeringen av moduler är meningsfull lo-
kalt - för klimatet och människorna.

/exempel 1
Smala gator och historiska stadsmiljöer 
kräver en medveten placering, balanserad 
längd och inte minst en subtil belysning. 
Dessutom föreslår vi att man väljer ett sär-
skilt kontextuellt balanserat tillägg av t.ex. 
granitskärvor, granitflisor eller massiv granit 
till sockel, vilket ytterligare matchar de fina 
stolta radhusen och i det här fallet kyr-
kans gula nyans. även här i stadskärnorna 
föreslås enskilda gröna ytor som espalier 
integrerade i sten- och träkonceptet, det 
kan vara vertikala ytor på avdelningarna, 
men också till exempel sedumtak, som är 
synliga för de boende högt upp i husen 
runtomkring. Siktlinjer från omgivande ga-
tor, annan stadsbelysning och trafikförhål-
landen gör det komplicerat att välja och 
skala för moduler från produktfamiljen i 
dessa känsliga miljöer.

/exempel 2
Belysningen och den exakta placeringen av 
den enkla kompositionen är noggrant
anpassad till landskapets krökning för att 
öka synligheten och kontrastera det vack-
ra böljande skogslandskapet. Här finns ett 
behov av trygghet/säkerhet och ofta skydd 
mot väder och vind. Vi föreslår det igenkän-
nbara materialvalet från sten- och träkon-
ceptet med en enkel sammansättning av en 
hög hållplatspelare eller en liten stolpe med 
armatur som en trygg plats för att sitta och 
vänta.

/exempel 3
Torget bör stärkas som en speciell plats, 
inte bara som en barriär mellan utbildning 
och bostäder. Behovet av karaktär och 
helhet verkar vara större än problemet med 
längre bussar.
här föreslår vi att man använder sten- och 
träkonceptet med en stor användning av 
gröna spaljéer. i bästa fall läggs också en 
ny enhetlig beläggning på hela ytan, vilket 
inte bara är visuellt enhetligt utan också 
kan öka tillgängligheten avsevärt. Genom-
fartstrafiken måste sakta ner, vilket skapar 
en verklig plats och inte bara en lucka. De 
många spaljéerna - de nya gröna ytorna, 
vertikalt och horisontellt, är tänkta att plan-
teras med lokal natur enligt principen om 
“vild natur” utan behov av underhåll. Det 
handlar om att öka den biologiska mång-
falden och tillhörigheten. De nya sten- och 
träelementen är förskjutna för att skapa 
trygghet och utblickar och för att skala ner 
och dela upp det nya stora sjötrafikrummet, 
så att man undviker stora barriärer.
Belysning och vindskyddande glasmoduler 
bidrar till ökad säkerhet och komfort.

Exempel 1: Västra hamngatan, Göteborg domkyrkan -  Tätt stadsmiljö i centrala Göteborg. 

VArIATION - 3 ExEmPLAr

som berg och skog • 3
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Uppåt framåt!

Uppåt framåt – hållplatsens nya design signalerar att du är på väg redan 
när du är på hållplatsen. På väg mot din nästa resa och mot framtiden. Det 
vinklade taket ger väderskyddet karaktär och en tydlig riktning. Uppåt, framåt 
i fartriktningen. Det är världens bästa väderskydd när det regnar eftersom 
resenärerna kan se regnet genom glastaket och följa dess väg ner för 
glasväggen och vidare till träden. 

Träden - hållplatsens tak
Forskning visar att träd och växtlighet påverkar känslan av att vänta på 
positivt sätt. Personer som har ett träd att se på upplever väntan kortare och 
behagligare. På den här hållplatsen kan man höra trädets sus, få skugga från 
trädkronorna, se årstiderna växla och även se det växa. Om det planteras i 
genomsnitt två träd på varje ombyggd hållplats blir det över 2000 nya träd!
 

Träd…
• Ökar trivsel i staden 
•  Gör att väntetiden känns kortare
• Renar luften
• Ger ett bättre mikroklimat (skugga/kylning/vindskydd)
• Absorberar buller
• Ökar biologisk mångfald
• Klimatreglerar

Möbleringszon och rörelsezon
Framtidens fordon kommer att bli längre vilket även förlänger hållplatserna 
och ökar antalet resenärer på hållplatserna. Genom att göra väderskydden 
längre och minska djupet skapas en större yta för rörelse och på- och avstigning 
inom det befintliga stadsrummets gränser. Vilket ger en rymligare känsla. 
Möbleringszonen, ytan att vänta på, blir även den större när hållplatsen blir 
längre. Vilket ger alla ett bekvämt utrymme på hållplatsen.
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Uppåt framåt!
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Dagens hållplats

Längre hållplats med ökad rörelse utrymme Stomnät utgör ett grönt nätverk genom hela staden Positiv känsla att väntaFormen betonar rörelse Synlig dagvattenhantering



Kungsportsplatsen
På Kungsportsplatsen står redan idag trädrader på var sida om hållplatsen 
men genom att addera ytterligare träd på spårvagnshållplatsen förändras 
upplevelsen av platsen markant. Hela stadsrummet blir grönt och levande.

Här finns plats för 45 meter långa spårvagnar och hållplatsen delas upp i 
en rörelsezon och en möbleringszon. De två zonerna förtydligas med olika 
markmaterial. Rörelsezonen har ett slätt, enkelt material, tex asfalt. Här kan 
resenärerna röra sig längs med hållplatsen samt gå av och på fordonen. I 
möbleringszonen är det lugnare och här placeras bänkar, väderskydd, träd och 
papperskorgar. Här är det bekväm att stå, sitta och vänta. Då hållplatsen är 
vältrafikerad finns även trafikinformation vid hållplatsens början och slut. 

Kungsten
På hållplatsen i Kungsten stannar både spårvagnar och bussar och på den södra 
plattformen kan man vänta på två sidor.  Hållplatsen är mycket dominerad av 
infrasturkturen runt omkring. Idag finns några träd på en närliggande slänt. 
Genom att introducera träd på plattformen blir hållplatsen en trevligare plats att 
vänta på och träden ger skydd och distans mot trafiken.

Med flera väderskydd längs med hållplatsen sprids resenärerna ut. Genom de 
glasade sidorna ser de när spårvagnen eller bussen kommer. Ledstråket läggs 
längs möbleringszonen och leder till både möbleringszonen och påstigning.

Trädval
Trädarter väljs utifrån av kontexten. De krav på träden som ska planteras på 
hållplatserna är vinterhärdighet, kunna stå i hårdgjord yta, tolerant mot vägsalt, 
god biologisk mångfald,  lätta att sköta, skräpar lite och är inte allergena. 

På hållplatsen bör trädkronan vara minst 3m högt och max 6m bred för att hålla 
säkert distans till kontaktledningarna. Genom att välja träd som är naturligt 
smala kräver de inte så mycket beskärning eller underhåll. 

När hållplatsen är placerad intill en körbana behöver trädkronan vara minst 5m 
upp så att alla fordon kan passera under.  Man kan också välja arter som har en 
pelarform.

Om det på grund av underjordiska ledningar är svårt att få plats med rötterna 
kan trädet planteras i en upphöjd plantering.

Situationsplan 1:100        Kungsportsplatsen             Kungssten
0 5 10m

Cercis siliquastrum ‘Alba’
Corylus x colurnoides 
Cornus mas
Liquidambar styraciflua ‘Fastigiata’
Quercus robur ‘Fastigiate Koster’
Tilia platyphyllos ‘Laciniata’

Acer campestre
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’
Quercus robur ‘Fastigiate Koster’
Styphnolobium japonicum ‘Fleright’
Tilia platyphyllos ‘Laciniata’

Acer campestre
Acer freemanii
Amelanchier lamarckii
Clerodendrum trichotomum
Cornus mas
Cornus kousa

Uppåt framåt!0 5 10m



Formen och designen är enkel för att skapa karaktär men också för att vara 
enkel att tillverka. Väderskydden kan sättas samman som moduler. Baksidan 
kan ha reklam/information eller inte. En djupare variant på modulen kan också 
göras och användas som tak för cyklar.

Vattnet från taket samlas i en låda på kortsidan. Där passerar det en sil/
galler som är enkel att komma åt att rensa, se detalj. Från lådan på kortsidan 
rinner vattnet ner längs med glaset och skapar en effekt för de som väntar i 
väderskyddet. Om flera är sammankopplade rinner det genomstolpen och ut på 
baksidan. 

Väderskydden görs robusta men ändå nätta för att minska på material-
användningen. För att skapa en så trygg hållplatsmiljö som möjligt görs alla 
sidoväggar i glas. På så sätt har resenärerna överblick över hela hållplatsen och 
den upplevs som rymligare. 

Väderskyddens baksida är av perforerad plåt och gör att de som väntar i 
väderskydden har ryggen fri och känner sig trygga. Mönstret är från Västtrafiks 
grafiska profil och passar väl ihop med kontrastmarkeringen på glaset. 

Färgen är en beige kulör som ljusar upp hållplatsen och som passar bra ihop med 
träden. Både glas, plåt och stål är enkla att klottersanera och hålla rena.

Sektion A-A med belysning 1:50

Plan 1:50

Sprängskiss UtrustningTak för cyklar

Sammansatta väderskydd

Detalj takavvattning 1:10

Elevation 1:50

Uppåt framåt!
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Många utav dagens möbler och informationstavlor går bra ihop med hållplatsens 
föreslagna design och behöver inte bytas ut. Den nya utrustningen föreslås ha 
mörkbrun/grå kulör lika dagens utrustningen. 

De nya papperskorgarna får samma vinkel som väderskydden som samtidigt gör 
de lätta att använda.

Räcket binder samman och håller ihop hållplatsen och har också en riktning 
uppåt, framåt. Stålbågarna har en räckesfyllning av perforerad plåt eller 
sträckmetall. 

Bänken placeras i mitten av väderskyddet så att två personer kan sitta på var 
sida. Utanför väderskyddet finns längre bänkar med ryggstöd och armstöd. 
Bänkarnas sittyta och ryggstöd består av träribbor som är varma och behagliga 
att sitta på.

Dagens hållplatspelare kan behållas då de gott och väl får plats i möblerings-
zonen och passar kulörmässigt. På störrehållplatser visar de avgångar så att 
resenärer inte behöver gå hela vägen in i väderskyddet för att se när nästa buss 
eller spårvagn går. 

I glastaket integreras semitransparanta solceller som gör det möjligt att generera 
solel. Med 50% transparens ger de också visst skydd mot solen, samtidigt som 
de släpper in mycket dagsljus. Drivdon med mera placeras i lådan strax under 
taket som även innehåller belysningsarmaturer. 

I bakkant i väderskyddet på lådans undersidan placeras en ledlist med en 
asymmetrisk ljusbild som ger allmänbelysning i hela väderskyddet. Lite ljus 
sipprar också ut genom perforeringen i plåten och ger en fin effekt. 

Längs med hållplatsen står de belysningsstolpar som finns idag med Göteborgs 
skyline. 
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Grönt tak om biotop eller solceller
om energiförsörjning

Takelement av
blankhamrade stålskivor med
integrerade spotlights med "solljus"

Säkerhetsglasvägg med
stänkskydd

Aluminiumkolumner och cantilever
i Västtrafikblått med
informationspaneler

band av kallvitt "dagsljus"

Bänkar och stående stöd
i vädertåligt trä

Recycling station

Plattform

Väderskyddstaket vi föreslår fungerar som ett grundläggande linjärt och modulärt element som kan utrustas med olika komponenter. Syftet är att skapa ett skyddat och tryggt utrymme med hög komfort för de som väntar. Den differentierade ljuskvaliteten antyder
dagsljus och solsken. Information kan visas på skärmarna och de väntande erbjuds sittplatser och lutande stöd. Det finns plats för rullstolsburna och föräldrar med barnvagn. Stödelementen kan ha integrerade informationspaneler, kopplingslådor, batteriförvaring och
sensorstyrda värmestrålare. Taket kan i stor utsträckning utnyttjas för plantering för att hålla kvar regnvatten och ge plats för blommande växter för insekter och fjärilar. Man kan också installera solpaneler som ger belysning vid busshållplatsen via batteriförråd.
Undersidan av taket har en högreflekterande hamrad struktur. Runda solspotlights är integrerade i undersidorna.Plattformskanten är upplyst med ett linjärt band av kallvitt "dagsljus".
Cirka 1m breda träsittplatser eller stående stöd att luta sig emot kan integreras i elementen. Stöden och avdelaren mellan sätena ger med sin djupa form vindskydd. Sensorstyrda värmestrålare kan integreras för att öka komforten på vintern. En 3 meters modul kan
monteras för att rymma för avfallssortering. Informationstavlorna kan sättas upp mellan körfälten eller mellan vägen och hållplatsen för att avläsas från en så stor del av plattformen som möjligt. Alternativa displayer kan tillhandahållas i stödelementen. Genom att förse
hållplatsen med utskjutande tak kan cykelställ som ligger på andra sidan glasväggen skyddas mot väder och vind. Att vänta ska vara kul.

v ä s t t r a f i k   b l å
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VIND&VATTEN

Takmodul

Solceller (alternativ)

Sedum, mossa eller grästak

Varmförsinkade stål konstruktion

Belysningsamatur 
längs sidor 
invändigt

Trä ribbor i 
oljad mahogny
alt. obehandlad ek

Reklampelare

Prator

Infästningssko
med justerings
möjlighet

Info Tavla

Eurosize reklam
*flera infästnings
möjligheter

Bänkkoncept 
för infästning 
i väderskydd 
alternativt på 
staket eller stolpe

Soptunna

Informations tavla

Belysnings
amatur på
stolpe

Plåtsarg

Halvmåne 
format 
glas fästes i 
multibalk

Staket i metall
med överliggare 
i oljad mahogny
alt. obehandlad ek
för att kunna luta sig 
mot. Soptunna och 
bänk kan infästas

Multibalk inkl.
poolslang för
takavvattning.

Electronik

Utlopp

Batterilagring i konstruktionen



VIND&VATTEN
Förslaget ‘Vind & Vatten’ huvudsyfte är att skapa en trygg och trevlig miljö 
för resande anpassat till västkustens väder o vind. Vi utgick från idéen om en 
gatumöbel som interiört omfamnar resenären och skapar förutsättningar att 
vistas där vid alla tider på året. Exteriört ville vi skapa en form som inte blockerar 
gatubilden som många väderskydd gör utan genom sina runda former och 
arkitektoniska formspråk blir till ett skulpturalt element. Mycket tanke har lagts vid 
takmodulens form och funktion som det återkommande element som andra delar 
byggs utifrån. Viktigt är att denna inte bara upplevs vacker från gatunivå utan även 
från våningar ovanför för att skapa harmoni i komplicerade trafik situationer samt 
smälta in i mindre urbana och mer organiska platser. Väggmodulen innerfattar 
bland annat runda parti efter takets form i vars glas: omgivningen speglas. En låg 
sarg inkluderas där en mer ombonad känsla behövs.  

Design Referenser , Art Deco, ‘art dekorativ’ med ambitionen att industriellt 
tillverkade element som placeras i staden får ett uttryck som genom sin ornamentik 
bidrar till omgivande områdes trivsamhet. En konstform som bidrar till optimism för 
samhället och resandet som kan upplevas i gamla spårvagnars elegans och stil.

MATERIAL, KONSTRUKTION, UNDERHÅLL

Väderskyddets tak har en konstruktion av stål och plåt som varmförzinkas och 
därefter pulverlackeras för mycket lång hållbarhet. Pelare och balkar kan utföras i 
aluminium för vikt besparing och i ren form kunna återvinnas. Trä är fsc-märkt oljad 
mahogny alternativt obehandlad ek. 

Konstruktionelement, teknik och avvattning innefattas alla i tak och pelare med 
luckor för underhåll och reparation.  

1:25

Gavel Eurosize Reklam
1:50

M1 Brighton Art Deco

Sida Eurosize Reklam Smal variant Liten variant för landsort Anpassad för WC, Förvaring, Teknikrum Variant med reklampelare



VIND&VATTEN

A Bushållplats längs gata

B Spårvagnhållplats ‘typexempel Kungsportsplatsen’ 

1:100 Plan @A1

B

A



Förslag 28



 2
47

0 

 4390 

AA

 2450 

 2943 
 2

30
0 

SEKTION A-A
De 4 Elementen- Hållbarhet, Miljö och Trygghet 365





De 4 Elementen – Hållbarhet, Miljö och Trygghet 365 1/1 

De 4 Elementen – Hållbarhet, Miljö och Trygghet 365 

Koncept 

Hållplatskonceptet har som del i benämning: ”De 4 elementen” (jord, luft, eld och vatten). 

Detta gestaltas på varierande sätt i väderskyddens uppbyggnad via de olika modulvarianterna. 

Jord - Sedumväxtlighet på tak, med möjlighet att låta sedum fortsätta från mark upp på taket. 

Luft - Generösa glasytor, med glastak, som ger skydd och samtidigt luft och ljus i väderskydden. 

Eld - Solcellspaneler tar tillvara solens strålar och omvandlar dem till nattligt ljus. 

Vatten - Regnvatten omhändertas av sedum eller leds vidare till växtlighet på marknivå. 

Idéen skall bidra till att skapa och värna ”- Hållbarhet, Miljö och Trygghet 365” dagar om året. 

Konceptet är utformat för att kunna byggas i moduler och kan anpassas till respektive 

busshållplats, eller spårvagnplattforms, behov och omgivning. 

Utrustning 

Väderskydden kan utrustas med analogt/digitalt informationsskåp. 

Reklamvitrin i Eurosize format, kan vara både analog och digital. 

Informationspelare innehåller klocka, lägesbokstav, samt en elektronisk skärm för valfri 

information, men kan även utformas för analog information. 

Soffor och bänkar följer samma formspråk och kan placeras i väderskydd eller under bar himmel. 

Papperskorg för rationellt omhändertagande av resenärers avfall. 

Räcken bidrar till ökad säkerhet / trygghet för åtskillnad av de olika trafikslagen. 

Kulörvalet på bifogade planscher är enligt dagens standard i VGR-området, men kan anpassas 

efter respektive läges förutsättningar. 

Materialval och motiv 

Aluminium - Självklara valet för underhållsfrihet och återvinningsbarhet. 

Lärkträ - Underhållsfritt träslag med god hållfasthet som klarar sig naturligt bra mot röta. 

Sandwichelement – Robust takmaterial för flexibelt och hållbart modulbyggande. 

LED belysning - Energisnål belysning med möjlighet för solcellsdrift och närvarosensor. 

Sedumväxtlighet - Tar upp nederbörd, renar luften och gynnar den biologiska mångfalden. 

Glas - Glasytor (härdat & laminerat glas) ger kontakt med omgivning och ökad trygghet. 

Betongfundament - Prefabricerade enligt ISO 14000, 9000 och CE-märkta. 

Stål - Cortenplåt gör räcken estetiskt tilltalande, är underhållsfritt och återvinningsbart. 



Teckningsförklaring

Bänk med armstöd fristående 1

Bänk med armstöd fristående 2

Bänd integrerad med armstöd

Papperskorg

Hållplatspelare

Reklamvitrin

Staket

Belysning

Område för rullstolsramp
Fritt från hållplatsmöbler

TYP MUNKSTEN

LEDYTA

HÅLLMÄRKE HÅLLPLATSLÄGEN MITTEMOT VARANDRA MED
GATA BAKOM PLATFORMEN
SKALA 1:100 vid A2

De 4 Elementen – Hållbarhet, Miljö och Trygghet 365
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En form... lätt att känna igen 
  lätt producera 
  lätt att placera 
  lätt att relatera 

... vid Hållplatsen
Så vill vi att det ska kännas för att:
Hållplatsen erbjuder skydd från väder vind.
Hållplatsen är inbjudande.
Hållplatsen känns trygg.
Hållplatsen är tillgänglig.
Hållplatsen är vacker.

Tidlös utformning
Fram[m]es vertikalitet och horisontalitet 
samverkar med skarpa linjer som skapas av de 
enkla formerna i varje ingående komponent. 
Takets möjlighet till fri form tänjer på gränsen.
 
Hålbarhetsfokus
Materialen är möjliga att återbrukas eller i 
andra hand återvinnas.
Materialen är valda för att stå emot år av 
slitage och bruk och vara lätta att reparera, 
underhålla eller byta ut.
Materialen är innovativa och framställda med 
moderna produktionsmetoder.
Väderskydden fördröjer dagvattnet med det 
sedumtäckta taket.
Väderskydden kan anpassas till den kontext de 
står i.
Fram[m]e är flexibel för att kunna möta 
förutsättningar som varierar från hållplatsläge 
till hållplatsläge. Lång, kort, smal, bred, rak 
eller sned. 
Ramarnas placering och samspel skapar 
rummet. Takets möjlighet till egen form kan ge 
lägena egna karaktärer. 

Fram[m]es generösa taköverhäng ger skydd 
för den som inte är bekväm med att ”knô sig 
in”. 
Kombinationsmöjligheterna gör att Fram[m]e 
går att anpassa till känsliga kulturmiljöer, stora 
bytespunkter och väderutsatta hållplatser.
Fram[m]e kommer i ”platta paket” som 
monteras på plats på kort tid och tar liten 
plats vid transport. Alla ingående delar är 
färdigkonfekterade vid leverans.
Fram[m]e är oemotståndlig men står emot ! 
På hållplatser som ofta drabbas av vandalism 
och krossade glas kan okrossbara glas 
monteras (PC-glas, en blandning av glas och 
polykarbonat). Dessa måste vara i mindre 
format vilket Fram[m]e tar hand om med en 
horisontell skarv glas mot glas och anpassad 
placering av den bärande ramen. 
Fram[m]e är förberedd för alla tänkbara 
och framtida tekniska installationer -  förutom 
de självklara som belysning, dubbelsidiga 
realtidsskyltar (i gavelramar), vitriner, skyltar:
– CCTV 
– prator 
– högtalare
– närvarosensor/semafor
– on-demand-beställningar av trafik off-peak
Alla anslutningar döljs i den kraftiga ramens 
innandöme. Såklart tas även takens avvattning 
omhand genom ramen.
Fram[m]e Kan kompletteras med sitt- och 
hängbänkar och papperskorgar. Inslag av trä i 
möbler och undersida tak tillsammans med en 
väl avvägd belysning ger hållplatsen en värme.

Ett enhetligt gestaltningskoncept 
ENKLA MODULER

FRAM[M]E

Vertikala ramar i 
återbrukat aluminium

Enkel och flexibel produktfamilj

Ramar med samma 
formspråk i olika storlekar

Träskivans form är enkel att variera och anpassas efter 
kontext

Sammansatta moduler skapar en flexibel och tydlig helhet efter kontext. 

Horisontella element i trä

GESTALTNING – ENKEL OCH TYDLIG

KARAKTÄR OCH FLEXIBILITET

FUNKTION OCH ORGANISATION 

ÄNTLIGEN FRAM[M]E...

3 m enhet – djup
Tre ramar. Sittbänk. Rektangulärt tak. 

7 m enhet – djup
Tre ramar, genomgång och täta långsidor. En sittbänk.

7 m enhet – djup
Tre ramar och frontglasskiva. Sittbänk på in- och utsida och en hängbänk.

7 m enhet, cykel – djup
Taket kan användas som skydd för en cykelparkering.

5 m enhet – grund 
Tre ramar. Sitt- och hängbänk.

5 m enhet – djup 
Tre ramar, dubbla långsidor och med genomgång.
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Situationsplan

FRAM[M]E

grund

Fram[m]es flexibilitet möter stadens 
varierande förutsättningar och anpassas 
efter olika flöden och tekniska krav. 
Ibland som väderskydd i väntan på nästa 
vagn eller bara som mötesplats. 

Eller som en möbel på en torgyta med en 
bänk på utsidan att njuta sin halva special 
på. Mot trafikerade ytor är det tryggt att ha 
Fram[m]e i ryggen.

Basmodul 
En rektangulär skiva av KL-trä 
ramas in av en bård av plåt.

Basmoduler
En rektangulär ram av 
formpressad aluminium som 
är formstabil och ger utrymme 
att rymma installationer och 
kanalisation.

Ramarna blir tydliga signaler 
i staden och kan bära 
information för hållplatser. 
Högre ramar signalerar 
hållplatsen på avstånd och 
inehåller klocka 

Papperskorgarna finns i storlekarna 
50L, 80L och 120L för att täcka 
hållplatsens och stadens olika 
behov. 
Tömning sker framifrån vilket är 
mest skonsamt vid hanteringen av 
soporna. 
Genom ett relativt litet inkast 
motverkas även det växande 
problemet med hushållssopor som 
slängs i papperskorgarna. 
Papperskorgarna är 
tillgänglighetsanpassade.

Informationsram
Ramen kan bära 
information. 

Identitetsram
Ljus och 
ljusutsmyckning med 
screentryckt glas i 
starka färger ger 
varje hållplats en 
unik karaktär och 
igenkännbarhet. 

Reklamvitrin

Anpassad form 
KL-skivan kan enkelt formas 
till en karaktär som ansluter 
till platsen. Håltagningar är 
möjliga med enkla medel tack 
vare produktionsmetoden

Takbeklädnad
KL-skivan bekläs med sedum 
eller solceller.

RÄCKEN, CYKELSTÄLL 
OCH PAPPERSKORGAR

BÄNKAR 

INFOMODUL

Tillgängliga och robusta 
bänkar i samma formspråk 
med varierade sitthöjder för 
alla åldrar. Sittmöblerna finns 
som fristående, för nedgjutning 
och vägghängda beroende på 
platsens förutsättningar 
och behov. 
Möblernas uppbyggnad 
möjliggör en stor variation, 
allt från nätta 1-sits till 
mer generösa 3-sitsar, 
med och utan ryggstöd. 
Möblerna är anpassade efter 
rekommendationer för 
god tillgänglighet. 

Dimensionen på ribborna 
är standard 45x45 mm vilket 
bidrar till minimalt spill 
vid produktion samt enkel 
logistik av reservdelar under 
möblernas hela livslängd. 
Vi föreslår skandinaviskt 
kärnvirke vilket med en 
linoljeimpregnering är ett 
hållbart val för stadsmiljöer. 
Den skandinaviska furan 
växer långsammare och blir 
därmed betydligt hårdare än 
importerad furu från varmare 
platser.

BELYSNING
Hållbart resande över hela 
dygnet. Belysning påverkar 
alla hållbarhetsaspekter och 
rätt utfört kan det addera stora 
kvaliteter till hållplatserna. 
Belysningens roll är att skapa 
en trygg, säker och attraktiv 
miljö nattetid samtidigt som 
den underlättar orienteringen. 
Fram[m]e lyser som en varm 
lykta på kvällen och bjuder 
in resenären in i värmen och 
kollektivet. 
 
I taket kan en lanternin 
integreras som hjälper 
till att leda in dagsljus i 
väderskyddet. Den blir 
också ett takfönster som ger 
resenärerna kontakt med 
himlavalvet. 

På kvällen blir nischerna 
i lanterninen en lysande 
armatur vilket hjälper till 
att skapa en mjuk och jämn 
belysning som underlättar 
synbarheten och avläsningen 
av ansikten. I takets undersida 
integreras armaturer som 
följer träets riktning. Ljuset 
från dessa är väl avskärmat 
och ökar ljusnivån i och runt 
hållplatsen. 
 
Möjligheten att styra ljuset 
och kalibrera ljusnivån 
till plats är viktigt för att 
säkerställa en god ljusmiljö 
i olika situationer, för såväl 
människor som för djur, i och 
utanför staden.

Belysning infälld i 
takbeklädnad

Befintlig armatur 
som ingår i 
modulfamiljen

Kombinerad taklantenin och armatur. 
Eller endast takarmatur i enklare 
takmoduler. 

Natt Dag 

Dubbelriktad modul
Modul för 
öppet flöde

Modul för trånga förhållanden 

Situationsplan

PRODUKTFAMILJEN

djup

SITUATIONSPLAN
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FRAM[M]E

Grundläggning 
Få kontaktpunkter ger effektiv 
grundläggning.

Informationsram ReklamramHängbänk Sittbänk 
Är fäst i ramarna för att underlätta 
grundläggning och underhåll. Har olika 
sitthöjder för att anpassa sig till olika 
åldrar. 

Elektronik
Solceller kan monteras på 
taket. Lagring av el sker i ett 
batteri i ramarna. Dragning 
sker genom ramarna. 
USB-uttag och andra 
laddmöjligheter skulle kunna 
integreras i ramarna. 

Sedumtak
minimerar hållplatsens 
klimatavtryck. 

Tätskikt/dränering
taket har ett fall på 1:100 och 
leder vatten ner genom ramarna

KL-trä – stomme
ger en flexibel bärning 
som kan kraga ut i två 
riktningar och möjliggör icke 
ortogonala kanter med samma 
produktionskostnad. Moderna 
produktionstekniker och 
material utnyttjas för att skapa 
ett unikt uttryck. 

Täckskikt av träpanel 
Ger ett klotter- och vandalskydd 
åt bärningen som enkelt kan 
bytas ut eller målas.

Armaturer 
Integreras i öppningen i taken 
samt fälls in i täckskicktet. El 
dras mellan KL-skivan och 
panelen. 

Trä
Tak av en rektangulär KL-träskiva 
med ett innertak av träpanel på 
undersidan. Att välja så mycket 
trä som möjligt i delar som inte 
utsätts för åverkan är självklart ur 
ett hållbarhetsperspektiv.

Aluminium
Ramarna är gjorda av 
aluminiumprofiler som fogas 
samman med momentstyvhet.
Aluminium är relativt lätt att 
återvinna och aluminiumet i 
ramarna ska vara återvunnet.

Stål
En stålprofil kantar KL-skivan 
för att skydda träkanten och ge 
taket en skarp kant. Stålprofiler 
ska vara framtagna av återvunnet 
stål.
 
Glas
Screentryckt glas/färgat glas som 
utsmyckning och identitet för 
olika hållplatser. 
Kan bakbelysas och även 
användas som ljudmembran. 
En utsmyckning av den lokala 
skolan eller ett motiv med 
anknytning till platsen som ger en 
igenkänningseffekt. Referensbild 
från gångtunnel Umeå C.

Det är viktigt att ta hänsyn till vad 
som händer med dagens befintliga 
väderskydd med ingående delar som 
glas, pelare, takram och tak.
Dessa komponenter skulle kunna 
återuppstå i till exempel växthus, 
uterum, cykelhus, lusthus eller i 
paviljonger.
Idag finns också digitala 
återbruksplattformer för industriellt 
återbruk där väderskydden/dess 
komponenter kan gå till försäljning 
och användas i nya projekt.
Fram[m]e använder ett befintligt 
standardmått på glas för att många 
glasskivor ska kunna återbrukas i 
den nya designen.
På samma sätt kommer det 
säkerställas att hållplatsens 
delar är återbruks- eller 
återvinningsbara. Infästningar sker 
genom specialbeslagbeslag för att 
underlätta demontage och framtida 
återbruk.

Fall för takavvattning 1:50
Elektronik Dränering i ramarna 

Belysning 
infälld i 
takbeklädnad

ÅTERBRUK MATERIAL

SPRÄNGSKISSPRODUKTFAMILJEN

Plan 

Sektion

Takplan Papperskorg 80L

Sittbänk

Fasad Kortfasad

DETALJSTUDIER
HÅLLPLATSEN PAPPERSKORGAR OCH MÖBLER

Samtliga ritningar i skala 1:50 (A1)

Lanternin som utmärkande 
element
Lanteninen fungerar inte bara 
som ljusinsläpp utan kan även 
vara ett utmärkande element 
som signalerar hållplatsen på 
avstånd 
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NORMCORE
Nytt koncept för hållplatser och väderskydd

1 | 3

Funktionell Rolig Grön

Hållbarhet & modularitet

Hållplatserna bidrar till stadsmiljöns

biodiversitet och erbjuder en plats åt

pollinerare och insekter. Gröntakerna

minskar på gatudamm och drar till sig

dagvatten. De är trevliga att se på mellan

höghus och när man promenerar på gatan.

Västtrafik är en synlig organisatör i att skapa

en hållbar och grönare Göteborg.

Hållplatsernas utseende förmedlar grönska

och glädje, värden som kollektivtrafik också

bidrar till.

Hållplatsernas glasdelar är avsamma storlek

som de nuvarande hållplatserna. Det innebär

att delarna är lätta att ta hand om eller byta.

Metallbalkar skyddar glaset. Metallbalkarna

tillverkas av återvunnet och fossilfria stål som

skyddsmålas. Hållplatserna antingen 6,2 m

långa eller 11,7 m långa. De längre

modellerna används med stora bussar och

med spårvagnar. Reklamskyltarna och

papperskorgarna är separat från väderskydd

och deras mängd samt läge kan variera med

behov. Hållplatsernas gröntaker kan också

omformas för att vara kompatibla med

solpaneler.

Funktionalitet

En enkel och tidlös struktur passar in i en

mångsidig stadsbild. Det funktionella

formspråket är kostnadseffektiv,

ändamålsenligt och hållbar över tiden. I

väderskydd transporteras regnvatten och

elektricitet genom metalpelare. Elektroniska

informationstavlor hör till hållplatsen.

Sidoväggarna skyddar mot vind och regn. De

omfattande glasytorna skyddar användaren

samtidigt som de skapar busshållplatsens ett

övergripande rymligt och ljust utseende.

Takbelysningen på taket är integrerad med

LED-belysning och formar en genomgående

linje längs väderskydd.

Den enkla strukturen av busshållplatsen står

i kontrast till de lekfulla och glada bänkar.

Bänkarna ger hållplatsen en distinkt och

igenkännbart utseende. Bänkarnas mjuka

former bjuder in användaren att sätta sig ner.

Stolarna är tonade enligt Västtrafiks

varumärkesfärg. Färgen skapar en klar

koppling till kollektivtrafikens varumärke.

Bänkarna är tillverkade av återvunnen plast

som är slitstarkt. Det är varmt att sitta i även

om det är kallt väder. Hållplatserna är

hållbara och lätta att underhålla.

Bild 1 Busshållplats som består av en kort väderskydd.

+ +
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