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Förord
Region Stockholm är en av Europas största leverantörer och förvaltare av arkitektoniskt gestaltade miljöer
avsedda för kollektivtrafik på spår, vatten och med
buss. Verksamheten blir därigenom en förebild och
bör föregå med goda exempel på funktionella och estetiskt tilltalande miljöer oavsett trafikslag. Historiskt
finns en tradition av att använda sig av de främsta
kompetenserna vid skapandet av trafikmiljöerna.
Framstående arkitekter och formgivare har bidragit
till gestaltning av byggnader, rum och möbler i nära
samverkan med experter inom byggnads-, installations- och fordonsteknik.
Kollektivtrafikens byggnader och miljöer i Stockholm
är geografiska markörer och identitetsbärare. Samtidigt behövs en sammanhållande struktur som binder
samman och skapar igenkänning av kollektivtrafiken.
Här har skyltprogram, inredning och stationsutformning liksom hållplatser och väderskydd en viktig roll.
Resenärsmiljöernas arkitektur är tidsmarkörer för
sin samtids syn på fenomenet kollektivtrafik. De är
avtryck av politik, ekonomi, regional samverkan och
utveckling. Idag har kollektivtrafiken en nyckelroll
i omställningen till ett hållbart samhälle och den
ska vara ett attraktivt första val och ersätta bilresor.
Cyklar ska kunna tas med i den spårburna trafiken
bortsett från tunnelbanan och drivmedel ska tas från
förnyelsebara system. Alla ska kunna resa kollektivt
med packning, små barn, matkassar, barnvagnar,
hundar, cyklar, rullstolar och rullatorer osv. Barn som
får resa utan vuxens sällskap från sex års ålder leder
till krav på ett barnperspektiv och en extra dimension
av ansvar. Miljöerna slits hårt och ska vara förvaltningsbara och reparerbara. Detta ställer höga krav på
arkitekturen vid utformningen av resenärsmiljöer där
också materialval och tekniker kommer i fokus.
Kollektivtrafikmiljöerna är en del av de demokratiska
och offentliga rummen som ofta knyter an till människors närmiljö och ska vara tillgängliga för alla. De
är platser som bygger på tillit där människor möts och
samtidigt möter avancerad teknik och bussar, tåg och

båtar som rör sig. Tävlingen riktar intresset mot några
av de minsta rummen i kollektivtrafiken, väderskydden, resenärsmiljöer som ska härbärgera både
trängsel och ödslighet. De nya väderskydden kommer
att tillföra nya signaturbyggnader till den nu mer än
hundra år gamla kollektivtrafikens miljöer. Väderskydden blir en del i den kontinuerliga berättelsen om
resenärsmiljöerna, där materialval, teknik och arkitektur fortsatt är av central betydelse.

NÅGOT OM ARRANGÖREN:
Region Stockholm ansvarar för regional
tillväxt och utveckling i länet. Det innebär att skapa goda förutsättningar för att
länets tjugosex kommuner gemensamt ska
skapa en ledande, innovativ och hållbar
region. Ett av de viktigaste övergripande
målen för Region Stockholm är ett ökat
kollektivt resande hos dess 2 344 124 invånare. I uppdraget ingår att ta hänsyn till
klimatanpassning och kulturmiljö, minskad
klimatpåverkan, tillgänglighet, social sammanhållning, trygghet och tillit. Region
Stockholm är genom sin trafikförvaltning
kollektivtrafikhuvudman i Stockholms län
och ansvarar som sådan för kollektivtrafikens resenärsmiljöer. Kollektivtrafiken
bedrivs genom regionens bolag SL och
Waxholmsbolaget som hanterar pendeltåg, tunnelbana, lokalbana/ spårväg, buss
och kollektivtrafik på vatten. I anslutning
till samtliga trafikslag förekommer väderskydd.
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1 Arrangör
Region Stockholms trafikförvaltning (TF) anordnar
i samarbete med Sveriges Arkitekter en inbjuden
projekttävling för fem tävlande om gestaltning av nya
Väderskydd för resenärsmiljöer i kollektivtrafiken.
Väderskydden ska kunna användas i kollektivtrafik-

miljöer som disponeras och förvaltas av regionens bolag, SL och Waxholmsbolaget. Upphandlingen genomförs som en projekttävling enligt LUF (Lag (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna).

2 Bakgrund
Idag saknas en övergripande och sammanhållen
utformning av väderskydd för de olika trafikslagen.
Kollektivtrafikens uppdrag har utvecklats över tid och
därmed även kraven som ställs på väderskydd. Till
detta kommer ökande resenärsflöden, ökad turtäthet
och nya behov som väderskyddet ska kunna möta
upp mot. Olika resenärssituationer behöver matchas
så att alla typer av resenärer attraheras av att resa

kollektivt. Väderskydden har en nyckelfunktion som
avgör om du anser att du kan och vill resa kollektivt
samtidigt som det ska signalera att här finns kollektivtrafiken. Därför avser trafikförvaltningen att, med
avstamp i denna tävling, låta utforma och därefter
upphandla ett trafikslagsövergripande väderskyddskoncept som ska hålla över tid.

3 Prekvalificering och deltagarrätt
Efter det att intresseanmälningar inkommit och
prekvalificeringsprocessen genomförts av Trafikförvaltningens har fem team bjudits in att delta i tävlingen. Endast dessa har rätt att delta. De tävlande ska
inte få kännedom om andra tävlande.

Beställarens urvalsgrupp liksom juryn och referensgrupper arbetar under sekretess enligt gällande upphandlingsregelverk.

4 Syfte med tävlingen
Trafikförvaltningen vill med tävlingen som metod få
fram innovativa och realiserbara koncept för utformning och tillverkning av nya väderskydd för den samtida och tidlösa hållplatsen. Genom tävlingen utvecklas också kunskapen inom trafikförvaltningen, både
om arkitektur och design i allmänhet och väderskydden i synnerhet. Olika lösningars fördelar och nackdelar jämförs och en samsyn om projektet kan skapas
som är värdefull i det fortsatta arbetet. Tävlingen
syftar även till att, Trafikförvaltningen utan föregå-

ende annonsering kan handla upp arkitekttjänster för
det fortsatta uppdraget att upprätta handlingar för
tillverkning av väderskydd för kollektivtrafikens olika
resenärsmiljöer i staden, på landsbygden och vid möte
mellan land och vatten.
Trafikförvaltningen har för avsikt att av vinnaren göra
en upphandling av tillverkningshandlingar för väderskydd som ska kunna nyttjas trafikslagsövergripande.
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5 Mål för tävlingen
Väderskyddens utformning ska vara framåtsyftande
och ta hänsyn till innovativa aspekter inom arkitektur,
design, tillverkningsmetoder, miljö och hållbarhet. De
ska motsvara resenärens behov, upplevas som snygga,
trygga och attraktiva, vara tillgängliga och ändamålsenliga. Väderskyddets utformning ska även ses som en
del av den arbetsmiljö som förare och driftspersonal
arbetar i varje dag.
Målet är att utveckla en övergripande och bärande
gestaltningsidé för nya väderskydd ur perspektiven:
• Signaturbyggnad – en identitetsbärande attraktiv
och inbjudande karaktär för kollektivtrafiken.
• God gestaltad form med beständiga material och
hållbar kvalitet motsvarande 20 år i drift.
• Resenärsmiljö med god tillgänglighet och plats för
till exempel rullstolar, barnvagnar och bagage.

1 Sollenkroka brygga på Värmdö är en så kallad replipunkt
där buss och Waxholmsbåt möts. Trafikverket äger vägen och
bryggan.
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• Resenärsmiljö med god funktionalitet för barn och
gamla äldre, och goda trygghetsaspekter.
• Trafiksäker lösning för resenärer, fordonsförare och
medtrafikanter liksom för drift och underhåll.
• Erbjuda plats för digital trafikinformation, skyltning och reklam med god avläsbarhet även på håll
utan att vara störande eller trafikfarlig.
• Tillverkningsbarhet genom generalitet, flexibilitet,
standardisering och modulbyggnad med olika tillverkare.
• Miljösmarta och ekologiskt hållbara lösningar och
materialval. I fokus står resiliens, cirkularitet, låg
CO2- belastning samt möjlighet till egen energiförsörjning.

6 Vision
Region Stockholms Trafikförsörjningsprograms
vision är att ”En attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart
transportsystem bidrar till att Stockholm är Europas
mest attraktiva storstadsregion”. SL och Waxholmsbolagets verksamheter ska ses som kvalitetsbärande
och långsiktigt hållbara samhällsbyggare som har i
uppdrag att bidra till minskad miljöpåverkan genom
att kollektivtrafiken ska bli resenärens första val. De

nya väderskydden ska bidra till detta och göra det
enkelt att resa och stärka upplevelsen av en sammanhållen resa oavsett trafikslag. Väderskydden ska ha en
väl genomtänkt, god och funktionell gestaltning, vara
lätta att känna igen och synliggöra kollektivtrafiken
genom unik arkitektur och hänsyn till närmiljö, social
hållbarhet, ekologi och ekonomi.

2 Liljeholmen; Tvärbanans spårväg mötet tunnelbanan, en av
flera bytespunkter i kollektivtrafiken. Bilden visar också exempel
på alla bänkar, skyltar, apparater för biljetter högtalare, lådor,
stolpar, klockor och belysning som behövs i miljöerna.
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7 Tävlingsuppgift
Tävlingsuppgiften består i att visa på möjliga och
genomförbara samtidigt innovativa gestaltningsidéer
för serietillverkning av modulindelade väderskydd för
kollektivtrafikens mycket olika situationer och miljöer. Stor vikt läggs vid såväl helhet som vid delarnas
gestaltning, tekniska hållbarhet, cirkularitet och möjligheter att byta ut dem liksom tillverka dem hos olika
tillverkare under lång tid framöver. Väderskyddet ska
i sitt grundutförande kunna utvecklas för nya behov
och för och med ny teknik. Väderskydden ska finnas
i flera storlekar och utföranden, och kunna sättas
samman så att de motsvarar de olika behov som finns
i staden, på landsbygden och vid replipunkter där
landburen trafik t.ex. buss och båt möts.

Tävlingsuppgiftens väderskydd ska i tävlingsförslaget
uppfylla följande:
1. Grundutförande: Väderskyddet visas i grundutförande som gestalt och konstruktion.
2. Påklätt väderskydd: Väderskyddet visas med de
tillbehör som det ska kunna bära.
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• Turlinjenummer och destinationsadress. Väderskyddet förses med destinationsadress och turlinjenummer som trafikerar det. Linjenummer ska även
kunna avläsas på håll.
• Prator: Tryck-knapp som ger röstmeddelande.
• Sittplatser: Bänk med armstöd för tre personer av
material som inte alstrar kyla
• Informationstavlor med tidtabeller linjekartor:
Digitala eller analoga. 55” eller analoga 116 x 86.
• Analoga och digitala skyltar: Väderskyddet ska
utöver analog informationstavla erbjuda en tillgänglig plats för digital skärm i storlek 55”. Skylten skall
placeras så att den är tillgänglig för alla resenärer
- utan att blända föraren och skärmen vara lättåtkomlig för interaktion.
• Plats för reklam: Moduldelar i väderskyddet ska
kunna ersättas med delar som bär måttmoduler för
reklam och/ eller resenärsinformation. Modulmått
reklam: Dubbelsidig 1320 x 1910 x 217 mm med synligt mått 1150 x 1735 mm

• Längd och djup väderskydd: 4,2 x 1,4. Höjd: 2,75
modulmått 1,4 meter

• Påkörningsskydd: Väderskydden ska vara eftergivliga vid påkörning för att dämpa och omfördela
kraften vid en eventuell påkörning.

• Teknik: Dold kanalisation för teknisk infrastruktur
i form av fiber-, el- och teleledningar.

• Återanvändning: Tävlingsuppgiftens mått för
väderskyddet passar till en befintlig betongplatta.

8 Programkrav
Gestaltning
Väderskydden ska trots generalitet kunna placeras
som väl gestaltade och fungerande möbler i olika
offentliga rum.
Samtidigt som väderskydden inte ska dominera genom
sin gestaltning ska de bära en egen avläsbar arkitektonisk identitet relaterad till kollektivtrafiken. Den
enkla lilla hållplatsen som idag markeras med skylt
på stolpe och den större och som därtill kanske har
samlade väntytor i uppvärmda terminaler ska placeras där resenärerna och trafikutövaren har som mest
nytta av dem vilket ställer höga krav på arkitekturens
gestaltning. Det kan i vissa fall vara så att väderskyddet integreras med intilliggande fasad, murar eller

park/markmiljö när så är motiverat eller då utrymmet
är begränsat.

Väderskyddets utökade funktion
De flesta väderskydd tar plats och mark i anspråk.
Därför bör de ge något tillbaka till miljön lokalt, till
det offentliga rummet och bidra till ett mer hållbart
samhälle.
Förutsättningar för innovativa lösningar som möjliggör drift av väderskydden även utan fast elanslutning
är värdehöjande ur både klimat- och resenärsperspektiv. Det kan till exempel röra sig om väderskydd som
förses med el via näraliggande solenergi eller som i

3 Odenplan är ett exempel på en bytespunkt som har möblerats
med byggnader som hör till trafikslagen järnväg, tunnelbanan
och buss. Glastornet fanns på plats innan stationsbyggnaden uppfördes och är en ventilationsanläggning som iklätts en gestaltning
av konstnär.
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sin utformning fungerar som självförsörjande energiproducent genom att alstra solenergi för drift av informationsutrustning. Vidare finns det fördelar om lokal
energilagring i tex batterier finns tillgängligt i väderskyddet. Detta möjliggör en mer flexibel placering av
informationsutrustning i skydden i rurala miljöer där
färdig infrastruktur för tex elförsörjning och bredband inte finns där väderskyddet placeras.
Ett modernt väderskydd ska vara en naturlig plats för
information om trafiken. Motsvarande ytor som idag
används för tryckt information behöver fortsatt vara
möjliga att konvertera till placering av digitala skärmar med ett utökat valbart innehåll. Mindre skyltning
synlig både inifrån skyddet och utifrån bör finnas i de
flesta väderskydden inom tätorter.

4 Busshållplats vid Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholms enskilda
bank 1912-15 av Ivar Tengbom.

Kulturarvsmiljö, trång trottoar, många resenärer och buss med
långt överhäng. Väderskyddet står idag för nära trottoarkanten.
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Resenärsmiljö och resenärsergonomi,
orienterbarhet och tillgänglighet
Resenären ska attraheras att ta kollektivtrafiken och
då ska det vara lätt att hitta hållplatser. Att resa med
rullator, rullstol, matkassar, bagage, barnvagn, hund,
barn vid handen, osv ska underlättas. Hållplatsens
väderskydd ska signalera var hållplatsen finns och visa
linjernas nummer. Tillgänglighet och orienterbarhet
ska samverka och bidra positivt till graden av upplevd
trygghet. Väderskydden ska möjliggöra installation av
digital information för avgångar väl synlig i de riktningar resenären närmar sig väderskyddet ifrån samt
inifrån skyddet.

Fysiska förutsättningar för angöring till och
placering av väderskydd.
Av trafiksäkerhetsskäl får inte ljussättningen störa fordons- eller båtföraren genom tex bländning eller kraftiga rörelser och ljusförändringar i tex reklam. Dagens
bussar har ett större överhäng både framtill och baktill i förhållande till hjulaxelns placering jämfört med
tidigare. Det dimensionerande måttet avseende buss
för överhäng in över trottoar behöver vara minst 1,6
meter framför väderskyddet vid in- och utsvängning
från trottoarkant. Detta ställer nya krav på placering
och utformning på väderskyddet och den närmiljö där
resenärer vistas, särskilt där utrymmet är begränsat.
Barn och rullstolsburna liksom bagage och medföljande hundar blir mer utsatta för möjliga risker.

Trafikförvaltningens riktlinjer och råd
Trafikförvaltningens riktlinjer styr verksamheten mot
de övergripande mål som har tagits fram i Region
Stockholms trafikförsörjningsprogram. Ett viktigt mål
i trafikförsörjningsprogrammet är att uppnå effektiva
resor i allmänhet och kostnadseffektivitet i synnerhet.
Med riktlinjerna skapas dessa nödvändiga förutsättningar som ligger till grund för trafikförvaltningens
prioriteringar. Detta innebär att vid val mellan olika
verksamhetsområden eller åtgärder ska en lämplig
relation mellan kostnader och effektivitet eftersträvas.
Riktlinjerna utgör grunden för trafikförvaltningens
kravställande verksamhet. Vid utformning av väderskydd finns underliggande material i följande riktlinjer och rapport, vilka ska utgöra underlagsmaterial
för såväl tävlingsförslagen som framtagande av det
slutliga förslaget. Underlagsmaterial finns att hämta i
TendSign.

3 Odenplan: Vindskyddet kan nås från två håll – från trottoarsidan och från torget.

11

• Riktlinje Tillgänglighet för barn, äldre och personer
med funktionsnedsättning.
• Riktlinje Utformning av infrastruktur med hänsyn
till busstrafik, kap 8 Hållplats.
• Riktlinjer Utformning av terminaler
• Riktlinjer Resenärsmiljö - utformning av fasta
resenärsmiljöer.
• Riktlinjer Social hållbarhet
• Riktlinje trafikinformation samt aktuellt skyltprogram
• Manual för informationstavlor buss
• Skyltmanual version 2.0
• I ”Rapport Utformning kundmiljö stoppställen och
reklam” finns kategorisering av stoppställen och
väderskydd. Se även kap 5.4.

4 Busshållplats vid Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholms enskilda
bank 1912-15 av Ivar Tengbom.
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Bilagor till detta program:
1. Exempel på väderskydd som används idag
2. Hållbar utveckling – övergripande om miljö
3. Skyltning i kollektivtrafiken
4. Reklam
5. Digitalisering på Trafikförvaltningen
6. Kontraktsutkast med uppdragsföreskrifter

Generella krav enligt Riktlinjer Resenärsmiljö - utformning av fasta resenärsmiljöer:
• Väderskydd ska inte placeras skymt.
• Alla modeller och varianter av väderskydd ska tåla
påfrestningar i form av klotter och åverkan men
ändå vara utförda så att de ger ett luftigt och trivsamt intryck.
• Skydden ska ge ett gott skydd mot väder och vind
och vara försedda med bänkar med sittplats för mer
än en person.
• Bänkar ska aldrig placeras framför den information
som finns uppsatt i skydden.
• Skydd med hela glasväggar ska ha kontrastmarkering.

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet är stort och motsvarar Stockholms
län. Inom länet finns tjugosex kommuner med tätorter
av varierande storlek och täthet liksom landsbygd och
skärgård. Det innebär att väderskydden kommer att
placeras där det finns trottoarer och torg men också
vid vägrenar utan trottoar och miljöer vid bryggor
och kajer. De ska även placeras i kulturarvsmiljöer på
landsbygd och i stadskärnor som till exempel Gamla
Stan i Stockholm och gamla Sigtuna.
Resenärsmiljön skiftar mellan tät- och glesbefolkad,
trängsel och ensamhet, dag och natt, sol och regn.
Nedan karta ur Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050.

• Det material som används för bänkar respektive
väderskydd ska uppfylla krav utifrån regionens
miljömål* och samtidigt vara estetiskt tilltalande.
• Material som är svåra att underhålla ska inte användas.
• Ovanstående materialkrav ska dock aldrig äventyra
säkerhet och trygghet.
* Se bilaga: Hållbar utveckling – övergripande om miljö
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1

Nor

2

Sig

3

Val

4

Öst

5

Upp

6

Upp

7

Järf

8

Sol

9

Täb

10

Sun

11

Sol

12

Dan

13

Vax

14

Eke
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Kartan: Stockholms län erbjuder en rik variation avseende de miljöer som väderskydden placeras i. Kartan
visar fördelning landsbygd och tätorter liksom de vattenområden med så kallade kärnöar (grå) kopplade till
replipunkter på fastlandet som berörs.
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9 Kommunens och statens krav
Planförutsättningarna för väderskydd styrs av den
berörda kommunen och i detta ingår även styrdokument för kulturmiljöskydd och hamn- och strandnära
miljöer. Då väderskydden placeras på mark och inom
anläggningar som ägs av staten, kommunen, privata
ägare eller på ytor för bussangöring liksom på statliga

Trafikverkets plattformar vid pendeltågen så ska
hänsyn även tas till deras önskemål och krav avseende
storlek, belysning och placering vilket kan variera från
fall till fall. Uppförande av väderskydd kräver bygglov
i berörd kommun. Se Uppdrag efter tävling.

10 Tidplan och ekonomi efter tävlingen
Tidplan för genomförande
När tävlingen är genomförd och vinnare utsetts vidtar
det fortsatta uppdraget att utveckla handlingar som
underlag för tillverkning. Trafikförvaltningen avser att
upphandla en tillverkare av en fullskaleprototyp och
besluta om upphandlingsstruktur för fortsatt tillverkning över lång tid. Vinnaren av tävlingen färdigställer
tillverkningshandlingar för fullskaleprototypen i samarbete med upphandlad tillverkare och med Trafikförvaltningen. Tillverkningsritningarna revideras med
stöd i den kunskap som tillverkningen av fullskaleprototypen ger. De färdigställda tillverkningsritningarna
läggs sedan till grund för att genomföra upphandling
av tillverkning av nya väderskydd till kollektivtrafiken
i Stockholmsregionen. Takten i vilken de befintliga
väderskydden ersätts med nya kan förväntas vara
samma som idag, dvs ca 30 st/år. Till detta kommer
helt nya hållplatslägen. Omfattning och tidplan för
uppdraget att delta vid anpassning av väderskydd för
särskilda situationer är svårt att förutse.

Trafikförvaltningens mål är att ha en tillverkare av
nya väderskydd upphandlad till årsskiftet 2020-2021.

Budget för genomförande
Inköp av väderskydd ingår i Trafikförvaltningen
ordinarie verksamhet. Det finns inga extra budgetmedel för att övergå till en ny väderskyddsmodell.
Nuvarande väderskydd standardmodell City 90 kostar
cirka 60 tkr exklusive sittbänk, betongplatta och
montering på plats. I detta belopp ingår standardmodell av glasväderskydd inkluderat reklamvitrin
och anpassad för montering av Prator samt dynamisk
informationsskylt. Beloppet grundar sig på ett avtal
med upphandlad leverantör för leverans av ett mycket
stort antal väderskydd över lång tid. Beloppet är att se
som en indikation för tävlingen. Målbilden är att det
nya väderskyddet i grundutförande i en serie på 1 000
stycken väderskydd inte ska avsevärt överstiga denna
indikation.

5 Tumba pendeltågsstation med olika typer av väderskydd skärmtak, väntsal, väntkur
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11 Tävlingstekniska bestämmelser
Frågor

Tävlingsarvode

Frågor rörande projekttävlingen ställs via TendSigns
funktion för frågor och svar.

Tävlingsdeltagarna, fem stycken, kommer vardera att
ersättas med ett arvode om 160 000 SEK exklusive
moms. Arvodet utbetalas mot faktura under förutsättning att ett korrekt inlämnat och av juryn godkänt
tävlingsförslag i enlighet med tävlingsprogrammet
föreligger.

Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 17
kap. LUF. Efter en öppen prekvalificering har 5 tävlingsdeltagare valts ut att tävla. Efter avslutad tävling
avser arrangören att tilldela vinnaren ett kontrakt om
fortsatt uppdrag (se stycket Uppdrag efter tävlingen).
Villkoren för uppdraget har bifogats tävlingsprogrammet.

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från
2016. Dokumentet refererar till LOU vilket fungera
likvärdigt med tävlingens upphandling enligt LUF.

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar.
Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärksamma för tävlingsdeltagare:
• De tävlande uppmärksammas på att de förbinder
sig att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen
i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen
(OSL) 19 kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill säga efter beslut om vinnare i
projekttävlingen och överprövningsperiod om 10
dagar.

Tävlings- och projektspråk
Projekt- och tävlingsspråk är svenska. Juryns utlåtande kommer att ges på svenska.
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Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att tilldela förslagsställarna av det
vinnande förslaget uppdraget att projektera/ta fram
fullständiga handlingar för typritningar med tillhörande textdokument för produktion genom utförande-entreprenad eller för uppgiften lämpligt tillverkningsuppdrag. Uppdraget innebär även att finnas
tillgänglig för produktion av bygglovshandlingar och
för samverkan över en längre tid framöver då väderskydden produceras momentant, behöver modifieras
eller anpassas till en specifik miljö eller ett specifikt
projekt.
Friköp av ritningar och tillverkningshandlingar för
produktion:
Trafikförvaltningen avser att äga rätt att tillverka
ett obegränsat antal väderskydd och moduler inom
obegränsad tid och avser därför friköpa användandet
av tillverkningshandlingar för produktion för ett totalt
ersättningsbelopp om 600.000 kr.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation avseende vinnare ska samråd ske med Sveriges
Arkitekter.

Tidplan för tävlingen
• Se TendSign.
• Tillkännagivande av juryns beslut: september 2020.

Jury

Frågor gällande tävlingen

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury
bestående av representanter från Trafikförvaltningen
Region Stockholm samt ledamöter utsedda av Sveriges
Arkitekter och Design Sweden:

Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären via TendSign. Svar på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande via TendSign. Tidplan
för detta finns i TendSign. Märk all korrespondens
med ”Tävlingens namn”. All kommunikation sker via
TendSign.

• Sofie Enander, sektionschef Plan, Trafikförvaltningen
• Annika Hjorth, resenärsmiljöstrateg, arkitekt
SAR/MSA, Trafikförvaltningen

Inlämningskrav

• Ditte Jansson Kahlström, tillgänglighetsstrateg, Trafikförvaltningen

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade handlingar ska vara försedda med ett motto.
Tävlingsförslag ska redovisa följande:

• Johan Nordgren, kommunikationsstrateg,
processägare nytt skyltprogram, Trafikförvaltningen

1. Grundutförande: Väderskyddet visas i grundutförande som gestalt och konstruktion.

• Johan Nordenblank, tf sektionschef Buss,
Trafikförvaltningen
• Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt
Karlshamn utsedd av Sveriges Arkitekter
• Mattias Stenberg industriell formgivare och
arkitekt utsedd av Design Sweden

2. Påklätt väderskydd: Väderskyddet visas med de
tillbehör som det ska kunna bära.
• Planritning över väderskyddet, skala 1:20
• Längd- och tvärsektioner, skala 1:20
• Fasader, skala 1:20
• Takplan, skala 1.20

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som berör
t.ex genomförbarhet, miljö, IT, drift och underhåll.
Trafikförvaltningens har också referensgrupper som
ställs till förfogande inom olika expertområden om det
behövs.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation avseende vinnare ska samråd ske med Sveriges
Arkitekter. Om tävlingen efter två år, trots att erforderliga beslut fattats, inte har lett till projekteringsuppdrag eller inledda förhandlingar med vinnaren,
tillkommer det denne ytterligare en ersättning motsvarande tävlingsarvodet.
Tävlingssekreterare:
Katarina O Cofaigh Arkitekt SAR/MSA, senior
rådgivare, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär:
Josef Dadoun, Inköp och Upphandling, Trafikförvaltningen

• Redovisning av modulidé – max 5 figurer/diagram/
volymstudier
• Idé och visionsskisser.
• Kortfattad beskrivande text som motiverar förslaget
och som beskriver hur visionen uppfylls.
• Kortfattad teknisk beskrivning
• Kortfattad beskrivning av tillverkningsmetod.
• Kortfattad beskrivning av hur social hållbarhet
liksom miljöaspekter uppnås.
• Modell i skala 1:10 - vit
Övrigt material som skickas in kommer ej att tas upp
till bedömning.
Allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska
vara rensat på all spårbar information om upphovsperson och liknande för att garantera full anonymitet.
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Tävlingsförslag – redovisning
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet
vara försedda med ett motto. Bidragen skickas in tillsammans med ett slutet kuvert med en namnsedel där
förslagsställaren redovisas (med namn, titel, kontaktuppgifter samt medarbetare och deras roll i projekt).

Besöksadress/adress för bud:
Tävlingsförslagen (monterade planscher och modell
med motto) kan lämnas direkt till receptionen på
Lindhagensgatan 100, Västra Kungsholmen, 105 73
Stockholm. Även för leverans med bud används denna
adress.

Tryckt format

Behöriga tjänstepersoner att ta emot anbudshandlingar är tävlingsfunktionären Josef Dadoun.

Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher i
liggande A1-format och får omfatta högst 4 planscher,
numrerade 1 – 4 och monterade på styvt underlag.
Planscherna kan komma att ställas ut för allmänheten.

Fysisk modell

Bedömningskriterier

Modell placeras på en vitmålad mdf-skiva med
tjocklek 10 mm. Skivans mått motsvarar format är
300 x 600 mm.

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och
önskemål som ställts i programmet och dess bilagor:

Digitalt format

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH ORIGINALITET
Hur väl förslaget
• är självständig i sin utformning i relation till tidigare uppförda eller på annat sätt förekommande
väderskydd.

Samtliga planscher och beskrivande texter och namnsedel ska även lämnas in digitalt via TendSign. Planscherna ska tillhandahållas i två versioner, en med hög
upplösning och en för webbpublicering. Varje fil består
av en flersidig PDF, namngiven med förslagets motto.
Den ena ska kunna skrivas ut i full skala, och i A3 till
juryn. Observera att maxstorlek på dokument som kan
laddas upp i TendSign är 50 MB.
Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublicering
och vara max 5 MB.

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska
lämnas in elektroniskt via TendSign senast 202008-11 för att tas upp till bedömning. Som stöd för
bedömningen ska tävlingsförslag inklusive modell och
namnsedel även skickas i fysiskt format via post eller
budbefordran samma dag som anbuden lämnas in via
TendSign, det vill säga med poststämpel senast 202008-11.

Post & brev:
Namnsedel och förslag i fysiskt format ska postas till
nedanstående adress:
Registrator, Trafikförvaltningen, Region Stockholm,
105 73 Stockholm.
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Receptionen är normalt bemannad vardagar 07:3016:00. För förslag som lämnas direkt till receptionen
utlämnas kvitto som bekräftar att förslaget tagits
emot.

GESTALTNING
Hur väl förslaget
• bottnar i ett relevant koncept med ett tydligt uttryck som genomsyrar hela förslaget
• är utformat med ett för kollektivtrafiken signifikant
samtida och tidlöst formspråk och därför har potential att bli SL-miljöernas och Waxholmsbolagets
signaturbyggnader på nära håll och på avstånd.
• visar på en inlevelsefull gestaltning av hög kvalitet i
komposition, ljussättning och materialval.
• bedöms kunna stärka väderskyddets funktioner i
förhållande till resenärernas och kollektivtrafikens
samtida och framtida behov och förutsättningar.
FUNKTION
Hur väl förslaget
• uppnår tävlingsprogrammets krav på innehåll, samband och funktioner.
• adresserar eller svarar på frågor om relevanta och
möjliga tillverkningsmetoder och -tekniker.
• bidrar till samutnyttjande av ytor och ger flexibilitet
för trafikerings- och resenärsfunktioner.

• är utformat avseende överblickbarhet/dagsljus/
konstljus/riskavstånd.
• möjliggör flexibilitet för placering av olika typer av
reklam, trafikinformation, tidtabeller, linjenummer,
anpassade till SLs nya skyltkoncept.
• erbjuder en trafiksäker lösning för resenärer, fordonsförare och medtrafikanter liksom för drift och
underhåll.
• erbjuder en trafiksäker lösning för resenärer, fordonsförare och medtrafikanter liksom för drift och
underhåll.
HÅLLBARHET
Hur väl förslaget
• uppnår tävlingsprogrammets krav på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
• förmår skapa en välkomnande inkluderande, trygg
och tillgänglig resenärsmiljö
• bedöms spara resurser genom att möjliggöra framtida återbruk av byggnader/material.
• kännetecknas av miljöcertifierade materialval av
hög kvalitet, som är slitstarka och som åldras med
bibehållen gestaltad kvalitet.
• visar på cirkulära, underhållsvänliga och montagesmarta lösningar.
UTVECKLINGSBARHET
Hur väl förslaget
• går att utveckla inom ramen för gestaltningsidén
och tål framtida förändring och utveckling.
• medger flexibilitet avseende storlek, utbredning och
placering.
GENOMFÖRBARHET OCH FÖRVALTNING
Hur väl förslaget
• bedöms fungera för framtida förvaltning avseende
reparerbarhet, situationsanpassning med modulsystem, skötsel, drift och underhåll.
• bedöms kunna genomföras med hänsyn till påverkan på natur- och kulturvärden och geografisk
plats.
• bedöms kunna genomföras med hänsyn till produktionskostnad och förvaltningsekonomi

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden komma att ställas ut, anonymt, av arrangören. Juryns
utlåtande kommer att publiceras i samband med att
tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävlingen
offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, www.
arkitekt.se och i upphandlingsdatabasen TendSign
samt på Regions Stockholm/Trafikförvaltningens
webb med länkning till Sveriges Arkitekter.
Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sina hemsidor samt i
tidningarna Arkitekten och Arkitektur.

Ägande, nyttjande- och upprättshovsrätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag
till dess avtal om Väderskydd ingåtts genom att bägge
parter signerat avtalet. Direkt nyttjande av förslag,
helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal
mellan förslagsställarna och arrangören/byggherren.
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av
det samlade tävlingsresultatet och idéer från samtliga
tävlingsförslag förutsatt att det inte strider mot svensk
lag om upphovsrätt. Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen inklusive text
och bilder i tryckt form och digitalt samt för utställning utan särskild ersättning till förslagsställarna. All
publicering efter anonymitetens brytande kommer att
ske med angivande av förslagsställarens namn, innan
dess med förslagets motto.

Returnering av förslaget
Förslagen och modellerna kommer inte att returneras.
De kan komma att arkiveras hos Spårvägsmuseet.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet och
tillhörande bilagor är godkända av juryns ledamöter.
Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.
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Jury

Sofie Enander, sektionschef Plan,
Trafikförvaltningen

Annika Hjorth, resenärsmiljöstrateg,
arkitekt SAR/MSA, Trafikförvaltningen

Ditte Jansson Kahlström, tillgänglighetsstrateg,
Trafikförvaltningen

Johan Nordgren, kommunikationsstrateg,
processägare nytt skyltprogram, Trafikförvaltningen

Johan Nordenblank, tf sektionschef Buss,
Trafikförvaltningen

Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt
Karlshamn utsedd av Sveriges Arkitekter

Mattias Stenberg, industriell formgivare och
arkitekt utsedd av Design Sweden

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga
ytterligare sakkunnig expertis. Trafikförvaltningen
tillhandhåller tematiska referensgrupper för tävlingen
för tex tillgänglighet, resenärsmiljö, trafikala behov,
genomförbarhet, miljö, IT, drift och underhåll.
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Tävlingssekreterare:
Katarina O Cofaigh arkitekt SAR/MSA, senior
rågivare, Sveriges Arkitekter
Tävlingsfunktionär:
Josef Dadoun jurist, inköp och upphandling, Trafikförvaltningen

Bilaga 1
Här kan du läsa bakgrundsmaterial om sådant som påverkar vårt arbete med väderskydd och
resenärsmiljöer. Textavsnitten är författade av handläggare inom respektive sakområde.

Exempel på väderskydd som används idag
Längd och djupmåtten är kopplade till en betongplatta
som bör kunna återbrukas då de nuvarande skydden
byts ut.

• Transparenta ytor av slagtåligt glas 8 mm termiskt
härdat säkerhetsglas.

Som stöd redovisas en lista som visar mått mm för
de väderskydd C 90 med glas och metallstomme
som finns idag. Modulmåtten ska ses som uppgifter
att reflektera över och det innebär inte att detta är
tvingande för tävlingen. En svårighet med just dessa
väderskydd är att det skapar takdropp i framkant.
Resenärer blir blöta i nacken och det bildas en isyta på
marken vid kall väderlek.
Det förekommer även väderskydd byggda i trä där de
anses vara en anpassning till landsbygden.

• Åtkomst och plats för rullstol och barnvagn

• Vanliga modulindelade längdmått är 2,8 4,2 5,6
meter.
• Sidostycken varierar mellan 0,7-1,4 meter beroende
på behov och plats respektive utrymme.

• Bänkar av trä med armstöd
• Ledstråk i marken för de med nedsatt syn
• Informationstavlor med tidtabeller linjekartor.
• Plats för reklam.
• Digital skylt som visar bussen ankomst enligt tidtabell.
• Prator: Tryck-knapp som ger röstmeddelande
• Reflexsnurra, handdriven, som signalerar till bussens chaufför att resenär finns vid busshållplatsen.
• Betongplatta och fundament för montering i mark,
markdjup min 400 mm.
• Avstånd till buss/trottoarkant min 1 600 mm.

• Höjden är 2,75 meter

6

Traditionell väntkur, C90, modell liten

21

6

Väntkur – Värmdö

6 Väntkur – Värmdö äldre modell
som kan vara byggd av lokala aktörer.

6 Busshållplats med stolpe och
reflexsnurra – Värmdö

22

Bilaga 2
Hållbar utveckling – övergripande om miljö
Texten baseras på Trafikförvaltningens Miljöprogram
2017-2021 och TF:s strategi för hållbar utveckling.
Region Stockholm är en av Sveriges största offentliga beställare, därför kan och ska regionen bidra till
hållbar produktutveckling genom att begränsa kollektivtrafikens miljöpåverkan. Till detta samhällsuppdrag hör också möjligheten att stärka det sociala och
hälsorelaterade ansvarstagandet i leverantörskedjan
vid produktionen av varor och tjänster.
Region Stockholm ska:
• genom resurseffektiv produktanvändning bidra till
en hållbar konsumtion och produktion

• främja innovation av produkter som är fria från
miljö- och hälsofarliga ämnen med låg miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv
• köpa varor och tjänster som uppfyller Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer,
https://www.sll.se/globalassets/6.-om-landstinget/
upphandling/uppforandekod-for-leverantorer.pdf
Därför ska hållbarhet, såväl ekologisk, social som
ekonomisk, vara ledstjärna i utvecklingen av väderskydden.

• bidra till att samhället övergång till en cirkulär och
biobaserad ekonomi genom att sträva efter att köpa
in produkter som är långsiktigt hållbara för att i
slutändan minimera andelen avfall.
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Bilaga 3
Skyltning i kollektivtrafiken
Trafikförvaltningen har utvecklat ett nytt sammanhållet skyltkoncept för att implementeras i alla trafikslag.
Konceptet bygger på internationellt vedertagna principer om att resenären kan navigera utifrån färg, linjenummer och slutdestination. Utöver detta används
enhetliga piktogram och linjebrickor för olika banor i
spårtrafiken.
Skyltkonceptet utgår från att skyltar är i färgen ”SLgrå” med vit text på svenska och gul text på engelska.
Särskilda linjefärger finns för alla banor. Färger går
igen i spårtrafikkartan och övriga linjekartor.
I all vägvisning används både svenska och engelska
för att vara tillgängligt för resenärer med andra modersmål än svenska.
Den viktigaste utgångspunkten för utformningen av
skyltkonceptet har varit att göra kollektivtrafiken
mer tillgänglig och bidra till att den uppfattas som ett
sammanhållet system. Tydliga skyltar i tillräckligt stor
text och med kontraster mellan färger samt belysta skyltar som inte reflekterar det omgivande ljuset
bidrar till detta.
Skyltkonceptet är idag infört på vissa tunnelbanestationer, som T-Centralen och Odenplan.

Nuvarande skyltning i busstrafiken
Skyltkonceptet är ännu inte applicerat inom busstrafiken. I busstrafiken används i första hand hållplatsstolpar med toppskylt och väderskydd med dekaler med
hållplatsens namn och de linjenummer för bussar som
trafikerar den. Väderskydd är försedda med dekaler
med busslinjernas nummer samt i förekommande fall
information om ersättningsbussar.
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På vissa hållplatser finns väderskydd i kombination
med toppskylt, exempelvis då stoppstället inte är i
direkt anslutning till väderskyddet.
Krav på framtida väderskydd avseende skyltning
Samma information som idag behöver finnas i framtidens väderskydd, men det behöver nödvändigtvis
inte vara samma lösning med dekaler som folieras på
väderskyddets glasytor, om samma information om
bussarnas linjer kan integreras i väderskyddet på annat sätt och denna lösning kan underhållas och bytas
ut smidigt då linjer förändras.
Förutom att resenärer ska kunna se att det är en hållplats och vilka linjer som trafikerar ska även förare
och väghållare kunna urskilja att det är en busshållplats. Den röda färgen på dekaler i nuvarande väderskydd kommer att behållas då detta har varit viktigt
för att hållplatsen ska vara lätt att upptäcka för förare
och resenär.
I dagens väderskydd finns ingen plats för hänvisning
till olika platser från hållplatsen. Det är önskvärt att
det skapas plats för detta i ett framtida väderskydd.
Ett framtida väderskydd bör vara anpassat till att
harmoniera med skyltkonceptet avseende färgskala
och design.
Manual med inloggning för skyltkonceptet finns tillgänglig via sl.se/grafiskprofil.

Bilaga 4
Reklam
Reklamen i Trafikförvaltningens (TF) bussväderskydd
motsvarar c:a 25% av den sammanlagda
årliga reklamintäkten, och bidrar därmed till TFs
möjligheter att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm.
I Region Stockholms budget 2020 förtydligas att
Trafiknämnden och dess förvaltare ”ska utveckla såväl
service som intäkter i kollektivtrafiken, möjligheten
till exempelvis butiker, kiosker och reklam i anslutning till kollektivtrafiken ska utvecklas”.

Huvudsaklig placering av reklambärare är på väderskyddets gavel med hänsyn till högre observationsvärden, transparens i djup för ökad orienteringsförmåga
samt ökad känsla av öppenhet. Denna placering genererar högst intäkt. Placering med lägre observationsvärden, t ex väderskyddets rygg, genererar en lägre
intäkt till Trafikförvaltningen. Av Trafikförvaltningens
idag c:a 1 400 väderskydd med reklambärare är c:a 1
300 reklambärare placerade på väderskyddets gavel.

Social hållbarhet och barns perspektiv
Trafikförvaltningen arbetar utifrån en definition av
hållbar utveckling med syfte att säkerställa goda
livsvillkor för alla människor. Människan är i centrum
och för Trafikförvaltningen handlar det i första hand
om att se till att invånarna i länet får tillgång till en
väl fungerande och hållbar kollektivtrafik.
Reklamen är en viktig integrerad del av helhetsperspektivet för bussväderskydd i våra resenärsmiljöer
och ska ges möjlighet till fortsatt utveckling samt ge
utrymme för alla, oavsett bakgrund att använda och
vistas i. Reklamen i väderskydd är bakbelyst och bidrar till en ökad trygghetskänsla, inte minst ur barns
perspektiv då många barn är beroende av kollektivtrafik för att ta sig till och från skola samt aktiviteter
under dygnets mörka timmar.

Reklambärarna/reklamvitrinerna i Trafikförvaltningens väderskydd med Eurosize-formatet är till-verkade
i aluminium, är dubbelsidiga och har ett yttre mått
på 1320 x 1910 x 217 mm. Det finns inget eller ytterst
marginellt utrymme att i kommande förslag presentera andra mått än ovanstående. Hänsyn skall tas för
utrymme vid montering av reklambärare.

Tekniska förutsättningar.
Reklamaffischens mått (tryckt yta: 1185 x 1750 m) är
ett standardiserat internationellt vedertaget format
som heter Eurosize, och är ett bakbelyst stående format. I stort sett samtliga bussväderskydd med reklam
globalt använder Eurosize-formatet med syfte att skapa en enkelhet vid internationella reklamkampanjer.

Digitalisering inom Trafikförvaltningens olika verksamheter är prioriterat där så är möjligt.
För närvarande placeras digitala skärmar, med samma yttre mått som ovan, i väderskydd och ersätter
analoga ytor. Trafikförvaltningens strategi är att vidareutveckla antalet digitala reklamytor.

Sammanfattning.
Stor vikt ska läggas i harmonin mellan Social Hållbarhet, Trygghet samt Trafikförvaltningens möjlighet till
fortsatt utveckling av reklamintäkter.
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Bilaga 5
Digitalisering på Trafikförvaltningen
Digitaliseringen står högt upp på Trafikförvaltningen agenda och vi har mycket höga ambitioner i vår
digitala målbild att utveckla våra verksamheter då vi
ser att detta är något som berör hela vår organisation.
Väderskydden har idag en stor outnyttjad potential att
stötta oss i vår förflyttning mot vår digitala målbild.
Inom följande områden ser TF möjligheter att
förflytta oss:
• Säkerhet - Den individuella tryggheten och säkerheten hos resenären kan med hjälp av väderskyddet
utformning förbättras och därtill stärkas genom
digitala stöd, exempelvis kameror, mikrofoner,
larmknappar etc.
• Reseplanering - Trafikförvaltningen behöver ge
resenärerna bättre stöd för reseplanering på fler s.k.
touchpoints där SLs och Waxholmbolagets varumärken interagerar och visar information till potentiella resenärer och nuvarande resenärer. Trafikförvaltningen ser att väderskydden bör ha möjlighet att
inkorporera denna typ av digitalt stöd.
• Kunddialog / Gränssnitt - Nästa steg kring gränssnitt är det TF kallar Zero UI och i närtid är det
röststyrning den förflyttning som pågår. Trafikförvaltningen tror att detta även kommer påverka det
digitala stödet i våra anläggningar.
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• Öppna data - Trafikförvaltningen har redan en stor
mängd data som kan tillgängliggöras och ser även
potentialen i att nyttja väderskydden för att samla
in ytterligare realtidsdata kring nederbörd, luftkvalitet, trängsel etc för att både optimera kollektivtrafiken men även dela erfarenheter.
• Drift och underhåll - Inom detta område arbetar TF
idag till stora delar med periodiskt underhåll och
vill göra en förflyttning mot att mer förutsägbart
kunna göra riktat underhåll när behov uppstår. För
att åstadkomma detta kan det komma att krävas
olika former av sensorer för exempelvis glaskross
eller liknande.
• Tilläggstjänster - För att kunna stödja våra resenärer i hela sin resa från punkt A till B behöver TF
samverka med kommersiella aktörer såsom cykel/
elskoter-delning eller servicetjänster (paket/tvätt)
etc. Trafikförvaltningen ser ett framtida behov av
att integrera denna typ av tjänster i våra väderskydd.
För att kunna nyttja väderskyddet till detta är vår upplevelse att det behöver vara uppbyggt i olika former
av moduler för exempelvis touchskärmar, mikrofoner,
teknikutrymme etc samt förberett för kanalisation
mellan de olika modulerna. En annan stor utmaning
är ofta att lösa elförsörjningen både i centrala platser
samt ute på landsbygden.

Bilaga 6
Kontraktsutkast med uppdragsföreskrifter
Kontraktsutkast med uppdragsföreskrifter finns i
TendSign.
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