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FÖRORD
Denna rapport redovisar SL:s förekommande väderskyddstyper och när
väderskydd bör sättas upp.
Rapporten har sammanställts av Max Widell och Sten Sedin, SL TrP 2005.
Uppdaterad april 2009 av Jenny Elvén, SL TeFP.
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PROCESSEN
Behov av nyuppsättning, utbyte och
rivning av väderskydd kan uppstå i
samband med ombyggnationer av hållplatser och förändringar i vägmiljön.
Önskemål om väderskydd till en
hållplats kommer även in till SL, oftast
från allmänheten.
SL gör en kontroll av antalet påstigande,
samt en bedömning av behov med utgångspunkt från kriterier för väderskydd
samt tillgängliga medel.
SL ansöker om bygglov (eller rivningslov) hos respektive kommun. I ansökan
redovisas väderskyddsmodell och
placering.
Reklam eller inte ? Detta bedöms från
fall till fall. SL och det aktuella reklamföretaget kommer överens om
väderskyddet ska förses med reklam.
Uppgift om väderskyddet ska förses
med reklam ska anges i
bygglovsansökan.
Utbytesprocessen beskrivs mer i detalj i
dokumentet ” Beskrivning av utbytesprocessen för väderskydd vid busshållplatser”

Varje hållplats har ett namn och ett femsiffrigt nummer som
återfinns på stolpskylten eller på motsvarande dekal på
skyddet. I SL:s Anläggningsregister finns uppgift om vilka
hållplaster som har väderskydd och vilken modell detta är.
Hållplatsens namn och nummer är viktiga i kommunikation om
väderskydden.

Inventering
av behov /
önskemål
om
väderskydd
Bedömning av
behov
Ansökan om
bygglov

Om bygglov
beviljas

Avrop material,
arbete
Montering,
besiktning
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NÄR SKALL VÄDERSKYDD SÄTTAS UPP?
Nyuppsättning av väderskydd
Sammanfattningsvis kan sägas att väderskydd bör
sättas upp när antalet påstigande är fler än 20 /dygn.

Utbyte/rivning
Utbyte av ett befintlig väderskydd till annan modell
kan göras för hållplatser med fler än 5 påstigande.
Vid hållplatser med färre än 5 påstigande resenärer
per dygn ska ett väderskydd inte ersättas med ett
nytt om det av någon anledning tas bort.
Om SL inte längre trafikerar en hållplats rivs
väderskyddet.
Hållplatsklasser
SL har idag ca 12.000 hållplatser varav ca 5.000 har ett väderskydd. Hållplatsklasserna 1-6 nedan är en hjälp i bedömningen för vilken modell av
väderskydd hållplatsen ska förses med.
Klass 1 — Fler än 500 påstigande/dygn
Här krävs ett väderskydd för många väntande (Elegant Standard eller större).
Väderskyddet skall vara försett med belysning och sittbänk med armstöd, två
informationstavlor, tidtabeller, linjekarta och närområdeskarta, samt dynamisk
realtidsinformation.
Klass 2 — 100 till 500 påstigande/dygn
Här krävs ett väderskydd för många väntande (Elegant Standard). Väderskyddet skall vara försett med belysning och sittbänk med armstöd, två
informationstavlor, tidtabeller, linjekarta och närområdeskarta, samt eventuell
dynamisk realtidsinformation.
Klass 3 — 20 till 100 påstigande/dygn
Väderskydd med sittbänk och armstöd (Elegant Standard, Linjeskydd 3modul). Väderskyddet skall även ha med informationstavla och tidtabeller.
Klass 4 — 5 till 20 påstigande/dygn
I lägen med gles turtäthet kan ett mindre väderskydd sättas upp (Elegant
Mellan, Linjeskydd 2-modul). Väderskyddet förses med sittbänk med armstöd,
informationstavla och tidtabeller.
Klass 5 — 1 till 5 påstigande/dygn
Inget väderskydd.
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VÄDERSKYDDSMODELLER VID NYMONTERING ELLER UTBYTE
(för mått och ritningar för dessa skydd, se längre bak i denna skrift)
Elegant (Standard, Mellan, Smal)
 Används på platser som kräver hög
standard (Klass 1, 2, 3 i stadsmiljö).
 Storleken Smal undviks, då denna inte
ger särskilt mycket skydd.
 Fler varianter av storlekarna finns, men
bör undvikas vid nyuppsättning då
leveranstiden för dessa är lång.
 Ska förses med två informationstavlor.
 Belysningsarmatur; skyddet ansluts
ibland till elnätet för belysning i skyddet
 Bänk med armstöd
 Betongplatta och kur hopmonteras på
platsen, och kan levereras vid olika
tillfällen.
 Glasrutorna förekommer med olika
dekorer. Normalt monteras idag
Elegant
- med gul rand och SL-logotyp (alla
kommuner).
City90 (Standard, Mellan, Smal)
(City90 i storlek Standard kallas City90N i
Anläggningsregistret, City90M är storlek
Mellan och City90S är storlek Smal)
 Samma modell som Elegant, men försedd med reklamvitrin.
 Reklamfinansierat skydd som sätts upp
på platser med reklamvärde.
 Reklamvitrinens placering i skyddet
varierar beroende på skyddets storlek.
 Belysningsarmatur, ansluts alltid till
elnätet för belysning i skyddet och för
reklamvitrinen.
 Bänk med armstöd
 Betongplatta och kur hopmonteras på
platsen, och kan levereras vid olika
tillfällen.
 Glasrutorna förekommer med olika
dekorer. Normalt monteras idag City90
- med gul rand och Stockholms stads
vapen i Stockholms stad
- med grön rand i övriga kommuner.
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Linjeskydd (3-modul, 2-modul)
 Används på hållplatser i förorts- och
villamiljöer
 Skyddet på bilden är en s.k. 2-modul
(två väggmoduler i ryggen).
 Har ingen belysningsarmatur.
 Bänk med armstöd
 Betongplatta och kur hopmonteras på
platsen, och kan levereras vid olika
tillfällen.
 I några enskilda fall där väderskydden
utsatts för upprepad vandalisering har
SL ersatt Linjeskyddens glasrutor med
skivor av sträckmetall.
 3-modul (ca 25-50 påstigande)
 2-modul (- 25 påstigande)
Träskydd (Trä stort, Trä litet)
 Sätts upp på platser med lantlig
karaktär och anpassas till omgivningen
beträffande färg. Träskydden utförs i
falurött med vita knutar (undantag
finns, såsom i Ekerö kommun)
 Bänk utan armstöd
 Betongplatta och kur levereras hopmonterade till platsen.

3-modul

Trä litet

Bänk
De väderskydd som nymonteras idag (Elegant, City90, Linjeskydd, Träskydd)
har bänk. Det finns dock skydd ute på fältet som inte har någon bänk. Ibland
tas bänken bort på grund av vandalisering.
Belysning
Elegant (och City90) som nymonteras har belysningsarmatur och kan alltså
anslutas till el för att få ljus i skyddet (och i eventuell reklamvitrin). Det finns
dock Elegant på fältet som inte har någon belysningsarmatur.
Vid nymontering eller andra markarbeten förbereds om möjligt för framtida
eventuell elanslutning för belysning, biljettautomat, eller realtidsskylt.
Linjeskydd och Träskydd har inte någon belysningsarmatur.
Papperskorg
För skötsel och montering av papperskorgar i anslutning till hållplatsen
ansvarar respektive kommun.
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ÖVRIGA BEFINTLIGA VÄDERSKYDDSMODELLER
(nymonteras ej, står kvar, tas successivt bort eller byts ut mot Elegant, Linjeskydd och Träskydd)
Sträckmetallskydd (C0, C1, C2,C3)
 Ett relativt stort skydd med dolda
fundament.
 Namnet anger antalet ytor i skyddet.
 C0 och C1 (inga gavlar) medger gång
och cykelpassage framför skyddet.
 Denna modell byts mot annan senast i
och med utbytesplanen för 2010.
C2
Betongskydd (Precon, St Erik)
 Kur och platta sitter ihop.
 Ibland har dessa skydd målats i falurött,
grått eller annan färg.
 Denna modell byts mot annan senast i
och med utbytesplanen för 2010.

Precon

St Eriks
Concretaskydd (CC Dp)
 En äldre modell av plåt.
 Utbytes mot annan modell då skyddet är
slitet.

Concreta
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Friesskydd (Fries)
 Äldre skydd av plåt som successivt
ersätts med annan modell.

Nynässkydd (Nynäs)
 Skydd av trä, sträckmetall och
korrugerad plåt.

Vebrinkskydd (Vebrink)
 Skydd i sträckmetall med plåttak
 Denna modell byts mot annan senast i
och med utbytesplanen för 2010.

Decauxskydd
 Väderskydd inom Solna kommun ägs
och sköts av reklamföretaget JCDecaux
(några skydd ägs dock av SL).
 Skydden i Solna finns i en mängd olika
modeller.
Förutom ovanstående väderskyddstyper finns ett antal specialbyggda skydd
av olika modeller, samt väderskydd i form av endast tak. Väderskydd kan vara
uppförda, och därmed ägda, av annan än SL.
Varianter på utrustningen i och vid väderskydden förekommer också.

Trafik
Trafikteknik och kundmiljöer
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Viktig information vid gatuarbeten som berör SL:s
hållplatser och busstrafik
Före om- eller nybyggnation av gata som trafikeras av SL
Gator och vägar som trafikeras av buss i linjetrafik ska utformas enligt SL:s
riktlinjer, RIBUSS 08. Dokumentet finns för nedladdning på SL:s hemsida
under http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/Rapporter/Riktlinjer/
Ritningar ska alltid skickas till SL för granskning. Dessa granskas av
trafikingenjören som är ansvarig för aktuell kommun. SL ska informeras om
hantering av granskningssynpunkter och få eventuellt reviderade ritningar.
Arbeten som kräver omläggning av trafiken måste samrådas i mycket god tid.
Trafikomläggningar som påverkar en busslinjes körtid negativt kräver normalt
6 månaders framförhållning. Om ett väderskydd behöver flyttas under arbetet
eller om hållplatsen ska utrustas med ett nytt skydd behöver SL meddelas i
god tid, ca 3 månader innan. Detta för att SL ska kunna planera sina resurser,
söka bygglov, ordna elanslutning m.m. Bygglov ska sökas för nya väderskydd
samt för sådana som flyttas mer än 5 meter. För att kunna sammanställa en
bygglovsansökan behöver SL dels en måttsatt ritning som markerar
väderskyddets placering med tillhörande fastighetsbeteckning, dels en
uppskattad tidplan för arbetet.
RIBUSS 08 beskriver hur en hållplats ska utformas och var väderskyddet helst
ska placeras för att hållplatsen ska fungera så bra som möjligt. Aspekter som
måste tas hänsyn till är bl.a. tillgänglighet drift. Ett väderskydd får inte stå för
nära en bakomvarande vägg som hindrar byte av skadade glasrutor. Vid de
väderskydd som har reklam krävs ett fritt utrymme för att kunna öppna
reklamskåpet och byta affischerna.
SL utgår ifrån att den som orsakar flytt (tillfälligt eller permanent) av ett
väderskydd och annan SL-utrustning bekostar detta. SL bekostar en eventuell
bygglovsansökan samt material om SL:s utrustning uppgraderas i samband
med arbetet (t.ex. om det befintliga väderskyddet ska ersättas med ett bättre
eller om ett nytt ska sättas upp).
All flytt av SL:s väderskydd ska utföras av SL:s underentreprenör Entevor.
Detta för att skydden är mycket skadekänsliga. Kontakta Entevor även för
prisuppgifter i samband med upphandling av entreprenader.
Postadress
AB Storstockholms Lokaltrafik
105 73 Stockholm
Besöksadress
Lindhagensgatan 100
Thorildsplan/Stadshagen

Leveransadress
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon vx
08-686 1600
Fax
08 - 686 10 05

E-post
registrator@sl.se
Internet
sl.se

Bankgiro
5215-0364
Org.nr
556013-0683
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Även ur- och inkoppling av elanslutningen till väderskydd ska utföras av SL:s
underentreprenör för att undvika dubbelarbete och att vissa skydd hamnar
mellan stolarna samt för att standardisera rutiner, material och utförande.
Urkoppling av el tar ca 14 dagar och ska ske innan väderskyddet flyttas.
Tridem bekräftar urkopplingen per mejl till beställaren. Detta mejl ska
vidarebefordras till Entevor som därefter flyttar skyddet.
Kontaktuppgifter se information nedan.

När det är dags att börja gräva
Berörd trafikentreprenör (den som kör busstrafiken på den aktuella
hållplatsen) ska alltid informeras innan något arbete sker. Krävs en TA-plan
för arbetet ska samråd ha skett med berörd trafikentreprenör innan TA-planen
skickas in till väghållaren för godkännande.
Behöver en hållplats flyttas tillfälligt under kortare tid görs detta tillsammans
med SL:s trafikentreprenör. I enklaste fallet flyttas endast hållplatsstolpen.
Trafikentreprenören sköter information och skyltning.
Om väderskyddet behöver flyttas (tillfälligt eller permanent) kontaktas SL:s
underentreprenör Entevor senast 14 dagar innan. Vid långvarig flytt av
hållplats bör även väderskyddet flyttas till ett tillfälligt läge. För detta krävs ett
tillfälligt bygglov som bekostas av SL.

Vid flytt av väderskydd
Samtliga väderskydd i Stockholms län med undantag för de som står i Solna
stad sköts av Entevor på uppdrag av SL. Ska ett väderskydd flyttas, lagras,
sättas upp eller tas bort ska detta arbete beställas av Entevor senast 14 dagar
innan det ska utföras.
Beställningen ska innehålla:
• Hållplatsnamn (står på gavelrutan eller informationstavlan)
• Hållplatsnummer (femsiffrigt nummer som står på gavelrutan, topptavlan
eller informationstavlan)
• Adress (gatan där väderskyddet står)
• Fakturaadress
• Organisationsnummer
• Projekt, Littra eller ordernummer
• Beställarens referens
• Kontaktperson inkl telefonnummer på arbetsplats
Beställningen ska e-postas, faxas eller skickas med post.
E-post: jonnie@entevor.se med kopia till bjornerik@entevor.se och
tobias@entevor.se
Faxnummer: 08 – 500 111 23
Postadress: Entevor, Lagervägen 28, 136 50 Haninge
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Kontaktpersoner hos Entevor:
Jonnie Pernebrink 070 656 0989 eller 08 - 504 100 52
Björn-Erik Pettersson 070 512 1937 eller 08 - 504 100 51

Beställning av in/urkoppling av el och övriga elfrågor ska gå till
Tridem Konsult AB, info@tridem.se För att underlätta hanteringen bör kontakt
ske via e-post. Uppgifter om hållplatsen och planerat arbete lämnas på
särskild blankett som rekvireras via info@tridem.se
Kontaktpersoner hos Tridem är Peter Södergren eller Peter Gidlund.
OBS! Urkoppling av el ska ske innan väderskyddet kan flyttas, se ovan.

Står en biljettautomat i väderskyddet kontakta
SL Marknadssystem, Lennart Olsson, 08 – 686 3251, lennart.olsson@sl.se
Övrigt
Vid frågor ring SL:s växel 08 – 686 1600 och fråga efter trafikingenjören som
ansvarar för den kommun i vilken arbetet ska utföras.

