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för hållplatser i Göteborgsregionen 



BAKGRUND
Västra Götalandsregionen har genom Västtrafik och Västfastigheter i sam- 
verkan med Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille kommun anordnat  
en allmän projekttävling i två steg för gestaltning av nytt koncept för håll-
platser och väderskydd. 

För en hållbar stadsutveckling behöver kollektivtrafiken, som utgör stommen 
i vardagsresandet tillsammans med gång och cykel, vara attraktiv. Håll-
platsens utrustning och utformning är en viktig pusselbit för att stödja och 
underlätta det kollektiva resandet. Det sammanhängande stadsområdet 
Göteborg, Mölndal och Partille växer och förtätas. 

Därför har ett strategiskt planeringsdokument med en gemensam målbild 
Målbild Koll2035 tagits fram som beskriver hur stadstrafikens stomnät  
behöver utvecklas för att skapa hög tillgänglighet till kollektivtrafik och  
för att ta hand om betydligt fler resenärer. Allt fler kommer att vilja resa  
hållbart och trafiken kommer att köras med längre och rymligare fordon. 
Turtätheten kommer också att bli högre samtidigt som av- och påstigning 
behöver gå snabbare än idag. Att fram ett nytt koncept för hållplatser är  
en del av att förverkliga Målbild Koll2035 som beskriver det långsiktiga 
arbetet som pågår för att utveckla trafiken i Göteborgsområdet.

Det första steget i tävlingen var en allmän kort tävling som pågick under  
tre veckor. I den andra delen tävlade fyra arkitektteam som valts ut från  
steg ett. Tävlingen har genomförts med stöd av Sveriges Arkitekter.

SYFTE MED TÄVLINGEN
Syftet med tävlingen var att få fram ett innovativt och genomförbart gestalt- 
ningsförslag för hållplatser och dess utrustning. Arrangörens avsikt är också 
att handla upp konsulttjänster av det vinnande teamet i steg två för det fort-
satta uppdraget att utveckla förslaget till färdig produkt och för att ta fram 
handlingar för upphandling av leverantör. 

Bakgrund och syfte



TÄVLINGSUPPGIFTEN
Uppgiften innebar att gestalta ett nytt, enhetligt koncept för hållplatsens 
utrustning där bland annat väderskydd ingår. Det ska kunna fungera för  
alla hållplatser vid gatu- och spårnät.

Tävlingsförslagen skulle visa ett ändamålsenligt helhetsgrepp för möblering 
och funktioner som behövs för att vänta på bussen eller spårvagnen.  
Produktfamiljen skulle vara anpassningsbar och de ingående modulerna 
skulle kunna ställas enskilt eller kombineras och kopplas samman med  
hänsyn till skiftande miljöer, risk för att skapa barriärer samt utifrån olika 
planförutsättningar. 

TÄVLINGEN UTGJORDES AV TVÅ STEG
I det första steget bestod uppgiften av att ta fram ett övergripande gestalt-
ningsförslag med hög arkitektonisk nivå där funktioner, form, moduler och 
konstruktion samverkar till en helhet. 

I det andra steget skulle de tävlande teamen utveckla helheten och fördjupa
sina idéer om hållplatserna och väderskydden med den utrustning som  
ingår i konceptet. De tävlandes uppgift var även att utveckla förslagen 
utifrån i juryns medskick. 

INLÄMNADE FÖRSLAG OCH TÄVLINGSPROCESS
Projekttävlingens steg 1 påbörjades den 17 januari 2022, och lämnades  
in av de tävlande den 4 februari 2022. Efter det första steget lämnades 
skriftliga medskick som anonymt förmedlades till de fyra team som gick 

vidare till steg 2. Tävlingens andra steg påbörjades 30 mars 2022 och 
förslagen lämnades in 13 maj 2022. 

JURY
Tävlingsjuryn bestod av: 

• Peo Johansson, arkitekt Strategisk Planering Västtrafik
• Carolina Lundberg, arkitekt Strategisk Planering Västtrafik
• Birgitta Lööf, arkitekt Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad
• Iréne Stewart Claesson, designstrateg Trafikkontoret Göteborgs Stad
• Tobias Johansson, strategisk trafikplanerare Trafikenheten Mölndal Stad
• Emma Johansson, strategisk trafikplanerare Samhällsbyggnadskontoret  
     Partille Kommun
• Daniel Lohm, ingenjör Hållplatsservice Västfastigheter
• Sven Magnus Sjögren, Arkitekt SAR/MSA Sjögren Arkitekter, 
     utsedd av Sveriges Arkitekter
• Tomas Hansen, Arkitekt SAR/MSA Yellon, utsedd av Sveriges Arkitekter

Processledare och jurysekreterare har varit Ulrika Nero, Arkitekt SIR/MSA, 
Sveriges Arkitekter. 
Tävlingsfunktionär: Arne Adrian, Upphandla, Västtrafik AB

Tävlingsuppgiften och  
dess förutsättningar



BEDÖMNINGSKRITERIER 
Förslagen har utvärderats utifrån de kriterier som angavs i tävlingsprogrammet:

Gestaltning 
Hur väl förslaget:
• har ett relevant, innovativt och starkt gestaltningsförslag för ett koncept  
     som spänner över hela produktfamiljen.  
• samspelar med och bidrar till en omgivning av varierande storlek  
     och täthet. 
• visar på gestaltning som bär omtanke och omsorg om alla resenärer  
     som vistas i miljön.

Funktion och organisation
Hur väl förslaget:
• är organiserat för att stödja det övergripande konceptet när enskilda   
     enheter kombineras.
• fungerar avseende orienterbarhet, tillgänglighet och flöden.  
• fungerar för sitt ändamål som klimatskydd och vistelse och stödjer  
     effektivt resande.

Hållbarhet 
Hur väl förslaget:
• förmår aktivera det offentliga rummet och skapa en tillgänglig,  
     inkluderande och trygg miljö. 
• bidrar genom sin utformning till social inkludering och ett attraktivt 
     alternativ till bil.
• kännetecknas av materialval av hög kvalitet, som är slitstarka, åldras väl 
     och är underhållsvänliga.

Genomförbarhet och förvaltning
Hur väl förslaget:
• bedöms kunna genomföras inom given tidsplan. 
• har ett tillräckligt starkt och robust koncept för att kunna utvecklas  
     och genomföras utan att förlora centrala kvaliteter.
• fungerar för framtida förvaltning avseende skötsel, underhåll  
     och kostnader.

BEDÖMNINGSPROCESS
En projekttävling i två steg genererar stegvis ökad kunskap om uppgiften 
och programmet. Under bedömningsarbetet får jurymedlemmar med olika 
kompetenser möjlighet att utveckla större förståelse för projektet och varan-
dras kunskapsområde. Genom att de tävlande ges återkoppling efter det 
första steget är förutsättningarna goda att många aspekter av uppgiften  
blir väl genomlysta. 

Genom tävlingen utvecklas också kunskap och samsyn hos tävlingens  
arrangörer beträffande gestaltning, ekonomi och funktion som är värdefullt  
i det fortsatta arbetet efter tävlingen.

Juryns arbete i tävlingens första steg omfattade noggrann inläsning av samt-
liga tävlingsbidrag, urval av förslag för fortsatt bedömning och slutligen 
fördjupade diskussioner inför urval till steg 2. I tävlingens andra steg lästes 
förslagen in på motsvarande sätt. Juryn hade utöver individuellt arbete fyra 
möten i respektive steg.

Juryn har i sitt arbete med bedömningen i steg 2 tagit hjälp av referens- 
grupper med sakkunniga som belyst följande
 
• Tillgänglighet
• Hållbarhet
• Varumärke
• Informationsfrågor
• Stadsmiljö
• Konstruktion
• El och belysning
• Produktion drift och underhåll
• Kalkyl, LCC-analys och klimatkalkyl 

Under tävlingen drogs viktiga gemensamma slutsatser i steg 1,  
som lade grunden till juryns arbete i det fortsatta arbetet för steg 2.
 
Juryn har utvärderat de fyra bidragen i tävlingens andra steg med utgångs-
punkt från bedömningskriterierna, liksom utifrån hur väl medskicken efter 
steg ett har förvaltats i de fördjupade förslagen.



Juryn har med inlevelse granskat och utvärderat 28 godkända förslag  
i tävlingens första steg. Förslagens utvecklingsbarhet och bärande idéer  
har varit viktiga utgångspunkter vid urvalet, liksom graden av inlevelse  
i hållplatsmiljöer och resenärsupplevelse.

De inkomna förslagen i steg 1 visar sammantaget på stor idérikedom.  
Trots den korta tävlingstiden är många förslag imponerande genom- 
arbetade, ambitiösa och visar stor inlevelse i hållplatsmiljön. 

Juryn ser en stor bredd och mångfald. Flera förslag är långt komna  
i arbetet med att forma produktfamiljen.

BEDÖMNING AV STEG 1
Förslagsställarna har tagit fasta på flera olika aspekter som de fokuserat 
på i sitt arbete under steg ett. Gestaltningen och uttrycket varierar i hög 
grad. Vissa förslag är robusta och tunga medan andra är eleganta, lätta 
och transparenta. Vissa förslag är lågmälda och vill smälta in medan andra 
tycks ha ambitionen att ta plats och synas och har givits en stark identitet.

När det gäller själva modulerna har förslagsställarna haft olika utgångs-
punkter; väderskyddet/kuren som upprepas eller det skalbara systemet. 
En grupp tävlande har arbetat med upprepningseffekter på flera olika sätt. 
Väderskyddets förmåga att vända sig åt olika håll genom att vara enkel- 
eller dubbelsidigt är en egenskap som har betydelse för att det ska kunna 
fungera väl i många olika miljöer. Förslagen har hanterat möjligheterna till 
upprepning på olika sätt. Vissa har visat flera olika moduler i en större familj 
medan andra har visat endast en modul. Även skalbarheten är olika utveck-

lad bland förslagen. Trä som bärande material eller som ett inslag bland 
andra material är en tydlig tendens. Andra viktiga frågor av både social 
och funktionell karaktär såsom belysning, tillgänglighet, och graden av 
öppna och slutna ytor har upptagit de tävlande i olika grad. Den primära 
funktionen, skyddet från väder och vind, är särskilt viktigt i en region starkt 
präglad av vädret. 
  
UPPREPNING
Förslaget Tillsammans under taken, med sina sjöbodslika moduler upprada-
de sida vid sida är ett exempel på förslag som arbetat med repetition som  
bärande idé. Det gäller även förslaget Uppåt framåt! som kan leda tankarna 
till en grupp av valstugor. Formspråk präglat av upprepning syns även i 
förslagen Blå vågen med sina återkommande bågar och i Sinusvågen där 
en vågformad kant är ett återkommande inslag.

ENKEL- ELLER DUBBELSIDIG MODUL 
Dubbelsidighet finns i flera av förslagen såsom i det lite lågmälda Unity, som 
visar både enkelsidiga och dubbelsidiga moduler som även är skalbara. 
Det gäller även Tur i skur som bedömdes vara elegant och skalbart. 
Förslaget Läglig Design består av tydligt redovisade enkelsidiga moduler 
i huvudsak utan sidoskydd. Även Vind och vatten är en enkelsidig kur men 
med rundade sidor och med en sluten form. Andra exempel på enkelsidiga 
förslag är Tillsammans under taken och Gren.

TRÄ
Flera förslag såsom Vänta under trädet, Ett-två-trä och Som berg och skog 
präglas i hög grad av materialet trä. Andra har träinslag i olika omfattning 

Juryns generella bedömning, 
steg 1 



exempelvis i takutformningen såsom i Strömmar, Västanvind,  
Triglyf och Framme. 

ROBUST OCH KRAFTFULLT ELLER LÄTT OCH GENOMSIKTLIGT 
Det finns förslag som kännetecknas av kraftfullhet och tyngd, där ett exempel 
är Som berg och skog med en betongsockel och en överbyggnad av trä. 
Triglyf som tydligt redovisar bärande och buret och Framme som är stadigt 
och robust med sina aluminiumramar som bärande formelement. 
Andra förslag såsom Skyddande vingar som lyfter, Modern Nostalgi,  
Bi-sak och Go West, ger intryck av att ha fokuserat på lätthet och genom-
siktlighet. Dessa förslag rymmer en stor andel glas. Ett förslag som juryn 
lyfte fram som elegant i detta avseende var Tur i skur.

BELYSNING SOM BÄRADE IDÉ 
Belysning som en bärande idé återfinns i förslaget I skydd av sken med sitt 
lysande tak och i mer begränsad mån gäller det förslaget Go West med en 
belysningsstolpe som sticker upp genom taket. Även förslaget Ljus i mörkret 
använder belysningen som ett designelement. 

LEKFULLHET
Ett par förslag, Normcore och Förhoppningar och Regnbågar präglas av 
lekfullhet och det förra inger även en lite naiv känsla med sina pigga blå 
stolar. Vision Våga Västtrafik framstår som lekfull genom de gröna taken 
som tycks bjuda in till klättring. De framstår samtidigt som lite riskabla av 
samma anledning. 

KARAKTÄRSFYLLT OCH STARK IDENTITET 
Vind & Vatten och Vals båda med en sorts artdeco-känsla, I skydd av sken 
med sitt lampskärmstak, Go West med sina olikformiga takmoduler och sin 
belysningsstolpe är exempel på förslag med en på olika sätt stark identitet 
och karaktär. Andra exempel är Vision Våga Västtrafik med sina sluttande 
och slutna tak, Sinusvågen med sin vågformiga kant, Blå vågen med sina 
återkommande bågar. Även Kom regn kom solsken med sin monokroma 
färgsättning har arbetat identitetsskapande. 

STOR PRODUKTFAMILJ
Som berg och skog, Kom regn kom solsken och Tur i skur lyftes fram  
som exempel på förslag som redovisar en stor produktfamilj. 

GRÖNA TAK OCH SOLCELLER 
Flera förslagsställare föreslår gröna tak eller gröna tak som alternativ  
eller tillval. Här kan nämnas Västanvind, Bi-sak, Triglyf, Sinusvågen,  
Vision Våga Västtrafik, Gren, Ljus i mörkret, Förhoppningar och  
regnbågar, Som berg och skog, Vind & Vatten, Framme, Normcore.
Flera förslag innehåller solcellslösningar i olika omfattning. Det visade sig 
under bedömningsarbetet i tävlingens senare skede vara svårgenomförbara 
idéer av olika anledningar. Det framkom att varje hållplats i praktiken skulle 
behöva vara en egen solcellsenhet och skulle vara svår att administrera  
och kombinera med abonnemang för nätanslutning. 



I det fortsatta arbetet ser juryn ett antal frågeställningar som är relevanta  
för alla fyra tävlande i steg 2. 

Det koncept som utvecklas utifrån det vinnande tävlingsförslaget kommer att  
placeras i vitt skilda miljöer. Alltifrån stora och komplexa stadsmiljöer till 
ytterstadens villaområden och till glesbygd där den enkla väderskydds- 
modulen placeras.

Därav behöver produktfamiljen fungera med olika bearbetningsgrad/vari-
ationsrikedom inom konceptet avseende utrustning och detaljer. Konceptets 
skalbarhet blir därför viktig, inte bara funktionens skalbarhet utan även hur 
gestaltningen håller för variationer i skala. Konceptet ska fungera såväl 
för en situation som kräver en mer avskalad och enkel hållplats som för en 
hållplatssituation som aktiverar ett större och mer omfattande rum och kan 
rymma en större variation.  

Den minsta/enklaste modellen behöver vara kostnadseffektiv, tålig, enkel att 
transportera att montera och vid behov medge ett enkelt och snabbt utbyte 
till en helt ny kur.  

Några identifierade övergripande problemställningar är: 
• risken för att väderskydden och kringutrustningen skapar barriäreffekter 
     i de mer storskaliga hållplatssituationerna  
• dubbelsidiga hållplatser som förmår väderskydda från flera håll
• hur moduler fogas samman till större enheter – detaljeringen 
• fördjupad beskrivning av materialvalen

SAMMANFATTNING AV BEDÖMNING OCH MOTIV TILL URVAL  
I STEG ETT

Följande fyra förslag valdes ut för vidare tävlan i steg 2

  I SKYDD AV SKEN
  VÄNTA UNDER TRÄDET
  KOM REGN KOM SOLSKEN
  TUR I SKUR 

I SKYDD AV SKEN
Förslaget är utformat med en övre del bestående av ett stort sammanhål-
lande och lysande tak medan den undre delen är maximalt uppglasad med 
endast ett fåtal täta delar av rostfritt stål som håller upp överbyggnaden.  

Förslaget har en stark och egen identitet med en hög innovationsgrad.  
Konceptet är okonventionellt och signalerar en hög status för kollektivtrafiken 
genom den tydligt annonserande gestaltningen som även kan rymma en 
upplevelse för resenären. 

Möjligheter till individualiserade uttryck genom att det går att fylla under- 
sidan av taket med olika innehåll är en intressant idé. Den föreslagna 
lösningen med kanvasen behöver dock förklaras tydligare. Att arbeta med 
olika höjder på skärmarna skulle kunna vara en väg för att anpassa väder- 
skydden till olika hållplatsers storlek. En farhåga är hur klottersanering skall 
kunna utföras. Den bedöms bli svårare eftersom plåten är veckad och per-
forerad. 

Juryns generella medskick  
inför steg 2 



Sammantaget bedöms förslagets ha ett starkt och nyskapande koncept som 
har goda förutsättningar att utvecklas i en positiv riktning i tävlingens andra 
del. 

I steg två bör takkonstruktionen studeras och olika höjder på skärmen un-
dersökas. Redovisa hur bärningen av de rostfria plåtarna och taket är tänkt 
att fungera. Vind och snölaster samt avvattning behöver beaktas. 

VÄNTA UNDER TRÄDET
Förslaget är utformat med trä som bärande inslag i både pelare och i själva 
takskivans konstruktion. De få täta delarna är panelklädda och mellanväg-
gar är utformade som glasväggar med pelare och överliggare av trä som 
bildar ett upp och nedvänt ”U”. Detaljer är utförda av galvat och målat stål. 

Förslaget präglas av en tilltalande lätthet som upplevs elegant, ljus och luftig. 
Trä utstrålar en varm och nordisk känsla. Bedöms gestaltningsmässigt kunna 
fungera väl i ett flertal miljöer och i hårda stadsmiljöer kan trä bidra till ett 
mjukare intryck. Förslaget redovisar i sin nuvarande form en konstruktion 
som ter sig väl klen. Konstruktionen behöver därför studeras vidare.  
Bilderna förklarar inte på ett tydligt vis hur stål föreslås samverka med träet. 
Gestaltningen av väderskyddet är relativt traditionell i sin form men det 
konsekventa materialvalet innebär ett nytänkande. Förslaget visar en möjlig 
solcellslösning och sedumtak. Ur ett livscykelperspektiv innebär trä många 
fördelar. Förslaget bedöms kunna bidra positivt till en trivsam, vänlig och 
trygg resenärsmiljö. Trä är ett material som förutom klotter kan komma att 
utsättas för skadegörelse genom exempelvis ristning och karvning.

Sammantaget bedöms förslaget vara särskilt intressant att utveckla vidare 
utifrån valet av trä som dominerande inslag. Förslaget bedöms även ha 
goda förutsättningar att kunna fungera väl i olika miljöer. 

I steg två behöver konstruktion och bärning studeras vidare liksom hur stålet 
förstärker träkonstruktionen. Fördjupa tankarna om infästningsdetaljer och 
hur trä som material kan skyddas från klotter och mekanisk påverkan.

KOM REGN KOM SOLSKEN
Förslaget är utformat med tunna pelare och ett tak som har rundade avslut. 
Taket har en relativt hög kant/sargen som formmässigt följs upp av den 
höga sparksockeln. 
 
Konceptet är väl utarbetat och har en stark identitet. Det redovisar en stor 
produktfamilj med flera olika storlekar som kan passa i olika miljöer och  
situationer. En genomtänkt detaljering redovisas. Väderskyddet är konse-
kvent och bidrar genom sitt uttryck till en trygg och tilltalande resenärsmiljö. 
Formspråket är klassiskt utan att vara retro. Uttrycket är mjukt rundat och 
monokromt sammanhållet och föreslås kunna varieras på olika sätt. Väder- 
skyddet har en kombination av skyddade och öppna ytor för väntande 
under tak. Förslaget innehåller en variationsrik möblering.

Sammantaget bedöms förslaget ha goda förutsättningar att kunna utvecklas 
vidare till en formstark och sammanhållen produktfamilj med en tilltalande 
helhet. 

Under steg två bör förslagsställaren fördjupa sig i frågor om taksargens 
höjd, väderskyddets mått; kan det bli längre, bredare och kraga ut mot 
plattformskanten?
Den bärande konstruktionen bör studeras och en fördjupning angående 
materialvalen bör göras.

Under steg två bör förslagsställaren fördjupa sig i frågor om taksargens 
höjd, väderskyddets mått; kan det bli längre, bredare och kraga ut mot 
plattformskanten? Den bärande konstruktionen bör studeras och en för- 
djupning angående materialvalen bör göras.

TUR I SKUR
Förslaget består av en mängd olika komponenter med ett rätvinkligt form-
språk utan takutsprång eller överhäng. Ytskiktet är bronsfärgat med glans. 
Trä i sittbänkar och ett lysande undertak. 



Förslaget har ett enkelt uttryck med skärpa och stringens. Det är smäckert, 
elegant och minimalistiskt. Väderskyddet visar skalbarhet, med rumslig 
variation och har inga baksidor vilket är en fördel. Det har förutsättningar 
att fungera väl i alla miljöer, både i staden och på landsbygden. Förslaget 
redovisar ett bra skydd för väder och vind från olika håll. Genom bänklös-
ningar där möbleringen är placerad i olika riktningar finns flera möjligheter 
att välja plats utifrån olika behov.

Väderskyddet har en genomtänkt form där de olika komponenterna inom 
konceptet ger utrymme för att kunna skapa en variationsrik resenärsmiljö. 
Tydliga rätvinkliga knutpunkter uppstår där material möts. Enkelheten  
i formspråket kräver väl utförda detaljer. Det genomlysta innertaket är  
elegant och slimmat. Den föreslagna lösningen ställer dock väldigt stora 
krav på utförandet. Infopelaren är tydlig och ger stadga men upplevs  
något främmande. 

Sammantaget bedöms förslaget ha goda förutsättningar att utvecklas till 
en genomarbetad produktfamilj där styrkan ligger i det eleganta konceptet 
och i utförandet av detaljerna. 

I steg 2 bör detaljlösningar och sammanfogningar studeras för att stödja 
det minimalistiska konceptet. Konstruktionens dimensioner bör undersökas 
liksom undertakets belysning. Materialvalen bör fördjupas.

Juryns generella  
bedömning i steg 2
Av de fyra förslag som gick vidare till tävlingens andra steg har två till stor 
del utvecklats vidare i positiv riktning. De övriga två har antingen inte  
utvecklats i den grad som juryn hade önskat eller utvecklats i en riktning 
som inte övertygar juryn. 

Sammanfattningsvis menar juryn att processen har lett fram till ett resultat 
där det vinnande förslaget sammantaget svarar väl mot tävlingens mål  
och bedömningskriterier. 

En slutsats av bedömningen är att upplägget med två tävlingssteg bidragit 
till ett lyckat slutresultat.

JURYNS BESLUT I STEG 2
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Vänta under trädet till det vinnande 
bidraget i tävlingen och rekommenderar förslaget att genomföras i fortsatt 
uppdrag.

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens namnsedlar,  
vilka bröts först efter avslutad bedömning. De fyra förslagen i steg två  
kan studeras i sin helhet och laddas ned från Sveriges Arkitekters hemsida.

JURYN VILL TACKA ALLA TÄVLINGSDELTAGARE!
Juryn riktar ett varmt tack till alla team som har deltagit. Det stora engage-
mang och arbete som lagts ner av teamen har tillsammans utgjort ett  
betydelsefullt underlag för juryns sakkunniga analys och utvärdering.



Vänta under trädet är vinnare i tävlingen om det nya  
konceptet. I förslaget ser juryn nytänkande genom  
valet av trä som har tillåtits genomsyra gestaltningen  
för de nya slanka och eleganta väderskydden och  
hållplatserna. Ett materialval som upplevs varmt och  
vänligt, som innebär ansvarsfull resursanvändning  
och signalerar framtid. 

VÄNTA UNDER TRÄDET

Förslagsställare:  
Gottlieb Paludan Architects

Medverkande:
Ane Lersey
Dennis Andersson
Emma Hessner
Jesper Ravn
Klara Dalgaard Reetz

Mette Hertz 
Michael Stabell
Mikkel Vadstrup Schmidt
Peter Sim Sand
Rasmus Bjarnov
Tine Kjærulff Bay

Vänta under trädet 
Gottlieb Paludan Architects

VINNANDE FÖRSLAG



Förslaget är utformat med trä som bärande inslag i både pelare och i själva 
takskivans konstruktion. De få täta delarna är panelklädda och mellan-
väggar är utformade som glasväggar med pelare och överliggare av trä. 
Detaljer är utförda av galvat och målat stål.

Det vinnande förslaget har en hög innovationsgrad genom att vara  
konsekvent utformat av trä. Förslaget följer därmed en riktning i samhället 
som går mot allt större användning av trä i olika offentliga sammanhang. 

Gestaltningen har en relativt traditionell utformning som präglas av en till- 
talande lätthet med en tydlig delning av mellanväggar och det utkragande 
taket. Tack vare användandet av trä i kombination med glas utstrålar  
förslaget en varm och luftig känsla som bedöms bidra till en trivsam,  
vänlig och trygg resenärsmiljö. Väderskyddet ger resenärerna ett gott  
skydd från väder och vind. Genom det utkragande taket ges möjlighet till 
grundläggande skydd även på dess utsida. Förslagsställarna visar också  
fin omsorg om andra ingående delar såsom bänkar och papperskorgar. 
Konceptets skalbarhet framstår som god och det är utformat på ett sätt  
som gör att det bedöms klara av att samspela med de många olika miljöer 
som regionen innehåller. Därigenom finns förutsättningar för att de nya 
väderskydden bidrar till att skapa attraktivitet för kollektivt resande. 

Valet av trä som material svarar väl mot hållbarhetsaspekter om ansvarsfull 
användning av resurser vilket rimmar bra med kollektivtrafik. Det svarar även 
väl på frågor om social hållbarhet genom att trä kan tänkas bidra till en mju-
kare upplevelse av kollektivtrafiken än exempelvis när metallytor dominerar. 
Ur ett livscykelperspektiv är trä det material som är allra mest fördelaktigt. 
I förslaget föreslås delar av metall som kompletterande material. 

Att utveckla i fortsatt projekt
• Juryn anser att det är avgörande att inhemskt eller nordiskt trä används 
     i utvecklingen av konceptet. Det skulle kunna innebära att ett samarbete 
     inleds med en träforskningsorganisation för att hitta det mest fördelaktiga 
     träslaget och för att undersöka olika bearbetnings- och behandlingsme
     toder som kan stärka materialet.



• Konceptets skalbarhet är viktig utifrån funktionella aspekter men
     det är även viktigt att slå vakt om gestaltningens skalbarhet utifrån  
     varierade miljöer.

Produktfamiljen kommer att placeras i stora och komplexa sammanhang 
där konceptets alla delar kan komma att tas i anspråk och en högre grad av 
variation krävs. På samma gång kommer det finnas mer avskalade situation 
där det enkla väderskyddet placeras. Därav innebär den fortsatta utveck-
lingen av konceptet att olika bearbetningsgrad/variationsrikedom inom 
konceptet avseende utrustning och detaljer behöver studeras vidare för att 
kunna möta de olika situationerna.

• Kollektivtrafikens miljöer är utsatta för klotter och skadegörelse. En viktig 
     uppgift blir att prova sig fram till den mest fördelaktiga ytbehandlingen 
     som både kan bidra till gestaltningen men som också kan underlätta för 
     drift och förvaltning. 

• Juryn föreslår en undersökning om möjligheten att komplettera vissa  
     hållplatser med trädplantering. Det innebär att samarbete med 
     förvaltning X/trafikkontoret/stadsträdgårdsmästare behöver undersökas. 

• En varierad möblering och en sittmöjlighet utanför skyddet under tak bör 
      studeras. Där sidoväggarna utgörs av trä bör täthetsgraden undersökas 
     för att inte förlora konceptets lätta eleganta uttryck. 

• Säkerställ tydlig skyltning för resenärer som befinner sig både på 
     perrongen och på bussen eller spårvagnen. 



Förslaget består av en mängd olika komponenter med ett rätvinkligt form- 
språk utan takutsprång eller överhäng. Ytskiktet är bronsfärgat med glans. 
Trä föreslås i sittbänkar och undertaket består av en lysande skiva. 
Förslaget omfattar en stor produktfamilj med ett urbant uttryck och den  
svävande belysningsskivan bidrar till elegansen. Juryn anser att förslaget 
har en styrka i den variationsrikedom med få komponenter och de många
varierade sittmöjligheter som redovisas. Öppenheten i förslaget borgar  
för att det uppfattas som överblickbart och tryggt.

TUR I SKUR

Förslagsställare:  
Rundquist arkitekter

Medverkande:
Clara Rodriguez-Lorenzo
Jim Ye
Zakarias Samad
Johan Kronberg
Henrik Rundquist

Kvarteret Konstruktörer
Catherine Carrick

Black Ljusdesign
Sebastian Sundlöf
Alexander Cederroth

Tur i skur 
Rundquist arkitekter

ANDRA PLATS



Juryn ställer sig tveksam till att förslaget fungerar lika väl i alla miljöer.  
Konceptet verkar med självklarhet kunna inordna sig i en storstadsmiljö,  
men det verkar mindre trolig att det skulle fungera lika väl i ytterstaden  
eller i en mer lantlig miljö.

Förslagets slanka design skapar en helhetsverkan som dock inte bedöms 
tåla alltför stora förändringar vilket de grövre dimensioner som sannolikt 
krävs skulle innebära. 
Juryn ser betydande utmaningar även i det lysande undertaket. En special- 
lösning skulle krävas och det anses tveksamt om belysningen går att lösa 
utan att den tunna och slanka skivan blir betydligt kraftigare och därmed 
påverkar förslaget som helhet i en negativ riktning. 

I tävlingens andra del efterfrågades bland annat fördjupning om detaljernas 
utformning. Juryn anser att förslagsställarna inte har besvarat den frågan. 
Eftersom förslaget bygger på enkelhet och elegans hade detaljlösningarna 
behövt redovisas och övertyga för att säkerställa gestaltningen som helhet. 



Förslaget är utformat med ett tak som har rundade avslut. Pelarna som 
bär taket är tunna och står i kontrast till den relativt höga taksargen som 
formmässigt följs upp av den höga sparksockeln. 
Ett välutformat och genomarbetat förslag som framstår som användarvänligt 
och tåligt. Styrkan är främst det sammanhållna formspråket och de bear-
betade detaljerna där juryn lyfter fram sittplatsen med tak som är placerad 
utanför väderskyddet som en lösning som visar stor omsorg och inlevelse  
i resenärsupplevelsen. 

KOM REGN
KOM SOLSKEN

Förslagsställare:  
LINK Arkitektur

Medverkande:
Andreas Nordström
Selma Louise Viktoria Zosel
Knut Stenvik Haatveit
Annika Skaaning Johansen

Rådgivare LINK Arkitektur:
Mikael Stenqvist
Torben Madsen

Externa rådgivare:
Strandfors AS via Nils Forsén

Kom regn kom solsken 
LINK Arkitektur

DELAD TREDJEPLATS



Förslagets konstruktionen som helhet och dess dimensioner verkar rimliga 
men hade sannolikt behövt kompletteras med något kryss-stag. Juryn ser att 
teamet delvis har svarat på medskicket till tävlingens andra steg genom att 
undersöka och visa hur taket kan förlängas i längsgående led. Juryn efter-
lyste även en lösning på hur taket kunde förlängas i sidled, om det kunde 
kraga ut fram till plattformskanten för att ge bättre väderskydd.

Gestaltningsmässigt framstår taket som aningen tungt och likaså riskerar 
sparkplåten, som i sin funktion är lovvärd, att bli väl framträdande.
En farhåga som blir tydlig i bildmontaget från den större hållplatsmiljön 
Lindholmen, är den monokroma färgsättningen som visar sig bli tung och 
dominerande. Juryn anser att det hade varit intressant om teamet hade 
utforskat de övriga föreslagna kulörerna i större utsträckning, och eventuellt 
även kombinationer av dem.



Förslaget är utformat med en övre del bestående av ett stort sammanhållet 
tak av veckad och perforerad plåt medan den undre delen är till största 
delen uppglasad med ett antal täta delar av rostfritt stål som håller  
upp överbyggnaden. 
Förslagets gestaltning är mycket innovativ och dess styrka är visionen om det 
lysande taket som ger intrycket av att sväva. Den fria möbleringen under 
den stora sammanhängande takytan tilltalade juryn i tävlingens första steg. 

I SKYDD 
AV SKEN

Förslagsställare:  
Arkitema

Medverkande:
Andy Minchev-Champfleury
Louise Vester
Marc Berrehouc
Mette Neimann

I skydd av sken 
Arkitema

DELAD TREDJEPLATS



Belysningen skapar en inbjudande miljö och en geografisk förankring.  
Tanken att föra in konst som individualiserar hållplatserna ansågs bidra 
ytterligare till en stimulerande, attraktiv och omhändertagen resenärsmiljö.
 
Svårigheter anades under tävlingens första del avseende konstruktionen av 
taket och dess bärningen. Likaså var belysningen en farhåga inte minst ur 
ett resursanvändningsperspektiv. Förslaget har under tävlingens andra del 
utvecklats i en riktning som resulterat i att förslaget mist en del av sin lätthet 
genom att en större andel täta partier har införts. 

Takkonstruktionen är inte övertygande, den är komplicerad, svår att bygga 
med stora risker finns för ansamling av vatten, löv, skräp etcetera. Även snö- 
och vindlaster bedöms innebära stora risker. 

Den perforerade plåten i takets skärm kommer sannolikt inte att kunna 
resultera i en ljusfördelning i enlighet med visionen. Risk finns för att den 
bakomliggande LED-belysningen inte diffuseras jämnt och att kransformiga 
ljusfenomen, så kallade corona-effekter, kan uppstå i skärmen. 

Juryn anser även att svårigheter finns avseende möjligheter till  
moduluppdelning. 

Sammantaget rymmer förslaget ett flertal risker och farhågor som inte har 
kunnat undanröjas under tävlingens gång.



Ett varmt tack till alla  
team som har deltagit!


