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Förord
Japp, då var min längsta resa någonsin med kollek-
tivtrafiken slut och vid ändhållplatsen står en modern 
busskur för landsbygd. Perfekt!
Vägen hit har varit ömsom krokig och ömsom rak, öm-
som slitig och ömsom rolig.

Jag vet vad det innebär att stå i regn, blåst, snö och 
kyla och vänta på bussen. Under mina tre år på Design 
och träteknik har varje morgon inneburit att vänta på 
bussen på en hållplats utan väderskydd. Det var en tidig, 
blåsig morgon på hållplatsen som jag bestämde mig för 
att det var busskurer jag skulle  utveckla inom ramen för 
examensarbetet.

Längs vägen har många stöttat mig och haft tålamod 
med mig och mina funderingar. När dottern hittade en 
pommes fritesförpackning från McDonalds ute i snön 
och sa att det såg ut som en liten busskur,  insåg jag att 
det nog hade blivit lite mycket prat om busskurer!

Tack till:

Gunnar, Helena och Dan för handledning

Mikael Nilsson, GreenHumanproject för hjälpen med 
beräkningar av miljöpåverkan.
 
Per Hildingsson för hjälpen med prototypen.

Anna-Stina Ljungbjörk på Gävle kommun

Ann Gottvall på Nordanstigs kommun

PH Ekelund på X-trafik

 
Tack alla ni övriga också som hjälpt mig.

 





sammanfattning
Vid hållplatser i städer finns ofta en busskur i glas med 
metallstomme. Tillsammans bildar de ett enhetligt ut-
tryck i stadsbilden och bidrar till att resenärerna skyd-
das mot väder och vind. På landsbygden däremot är det 
glesare mellan kurerna och ofta ser de olika ut vid varje 
hållplats. För att nå det nationella mål med fördubblad 
kollektivtrafik fram till år 2020 kan en satsning för att 
skydda resenärerna vara på sin plats. 

Syftet med detta examensarbete är att utveckla en 
modern busskur för landsbygdsresenären som passar in i 
omgivningen. Kuren ska vara av trä och uppbyggt i delar 
som förenklar byggandet och minimerar byggtiderna.

De metoder som tillämpats i arbetet är intervjuer, 
muntliga och skriftliga, en mindre enkätundersökning 
och en jämförelse mellan tre befintliga träkurer på lands-
bygden. Inspirationsbilder och litteraturstudier har också 
bidragit med idéer och kunskap.

Resultatet av arbetet kom att bli fyra varianter av en 
modern kur i trä och stål, med influenser av nymodern-
ism, inspirerad av fyra svenska landskap.   



Abstract
  

At bus stops in cities are often shelters in glass with metal 
frames. Together they form a unified expression of the 
urban landscape and contribute protection of the travel-
ling public from the weather. In rural areas, however, it 
is less frequent between shelters and often they look diff-
erent at each stop. To reach the national goal of doubling 
public transport by 2020, an effort to protect travellers 
seems to be an appropriate idea. 

The purpose of this thesis is to develop a modern bus 
shelter for rural passengers and that fits in with the sur-
roundings. The shelter must be of wood and built up in 
parts that simplify design and minimize construction 
time. 

The methods applied in the work are interviews, oral 
and written, a small survey and a comparison of three 
existing wooden shelters in rural areas. Mood board and 
literature studies have also contributed ideas and knowl-
edge. 

The result of this work was to be four variants of a 
modern shelter in wood and steel, with influences of su-
permodernism and inspired by four Swedish landscapes.
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inLedning

inledning

BAkgrund
Som trogen pendlare upplever jag dagligen kollek-
tivtrafikens positiva och negativa sidor. Ett nationellt 
antaget mål är att fram till år 2020, fördubbla det 
kollektiva resandet. Det innebär att de positiva sidorna 
bör förstärkas för att fler ska se fördelarna med att 
parkera bilen och istället ta bussen. När målet antogs 
år 2006 gjordes 11,4 miljoner bussresor med X-trafik, 
länstrafikbolaget i Gävleborg. Detta innebär att för att nå 
målet ska år 2020 22,8 miljoner bussresor göras årligen.1 
22,8 miljoner bussresor innebär lika många tillfällen att 
göra ett gott intryck. Att göra ett gott första intryck är 
viktigt, för en bussresenär upplevs det första intrycket 
redan vid påstigninsgshållplatsen och det kan påverka 
resenärens hela upplevelse av kollektivtrafiken. 

Vid hållplatser i städer finns för det mesta väderskydd, 
ofta av glas för att skydda resenärerna från nederbörd och 
vind och för att skapa ett gott helhetsintryck i stads-
bilden. På landsbygden däremot är det inte lika vanligt 
förekommande med väderskydd och något genomtänkt 
helhetsintryck ger de inte. De ofta, röd-vita träkurerna 
på landsbygden som ser olika ut vid varje hållplats ger 
känslan av att någon frusen resenär ”tagit saken i egna 
händer”, byggt och ställt dit en kur. Det är inte bara ma-
terialet som skiljer mellan en kur för stadsmiljö jämfört 
med en kur på landsbygden utan även konstruktionen. 
Glaskurerna i städerna har en stomme av metall och 
bygger på ett modulärt system, vilket innebär att flera, 
ofta likadana, delar kan monteras ihop efter kunderns 
önskemål och bilda den önskade kuren i önskad storlek. 
Landsbygdskurerna är  ofta byggda med reglad, bräd-
klädd stomme i ett enda stycke. För att kollektivtrafiken 
ska bli mer attraktiv behövs mer omtanke om de 
väntande resenärerna och ett gott första intryck. 

syFte
Syftet med detta examensarbete är att utveckla en mod-
ern, modulär busskur för landsbygdsresenärer.

FrågestäLLning
Hur kan en modulär, anpassningsbar busskur i trä med 
influenser av modern arkitektur utformas för att passa i 
olika miljöer?

Hur viktigt är det för resenärerna med busskurer vid 
hållplatserna?

måLgrupp
Målgruppen för arbetet kan delas in i två mindre, en för 
rapporten och en för produkten. 

rApport

Rapporten riktar sig främst till studenter och lärare på 
Design och träteknik som har förkunskaper inom äm-
nena träteknik, design och formgivning. Facktermer har 
förklarats i de flesta fall och givetvis är det meningen att 
de som vill ska läsa rapporten och förstå.

produkt

Produkten har i sin tur två målgrupper, dels köparen och 
dels brukaren. Dessa två är då vanligtvis kollektivtrafik-
sansvarig inom kommunen och resenären. 

AvgränsningAr
Den första avgränsningen som har gjorts i arbetet är att 
utelämna väderskydd anpassade för andra färdmedel än 
buss samt väderskydd anpassade för stadsmiljö, efter-
som utbudet av väderskydd för stadsmiljö är stort och 
välutvecklat. 

Det finns många typer av hållplatser, av dessa nämns 
bara de som är mest lämpade för landsbygd. Landsbygd 
syftar i detta arbete till områden utanför stadskärnan där 
väderskydd i glas inte anläggs.

Den bärande konstruktionen kommer inte att beräknas 
ingående då det av säkerhetsskäl bör göras av en utbildad 
konstruktör för garanterad säkerhet.

 En geografisk avgränsning som innebär att de in-
tervjuer som gjorts enbart innefattar tre kommuner i 
Gävleborgs län, Gävle, Hudiksvall och Nordanstig och 
deras system när det gäller ägandet av kurer och under-
håll. På andra platser i Sverige kan det vara så att län-
strafikbolagen äger och anvarar för busskurer, men detta 
behandlas alltså inte. Begränsningar har även gjorts inom 
begreppet landsbygd, då fyra specifika landskap har valts 
ut, Lappland, Dalarna, Gotland och Bohuslän. Om-
rådena har valts för dess karaktäristiska natur och starka 
associationer och för att de representerar olika delar av 
Sverige
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metod
De metoder som tillämpats för att få kunskap om äm-

net är strukturerade och halvstrukturerade intervjuer*1, 
mailkontakter och faktainsamling genom litteratur och 
internet samt en enkätundersökning angående resenär-
ernas åsikter om hållplatser och busskurer och en mindre 
jämförelse av tre befintliga träkurer.
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kollektivtrafik

ALLmänt 

Kollektivtrafiken omfattas av vägfordon,  spår och järn-
väg, flyg samt sjöfart. Aktörerna inom kollektivtrafiken 
är många olika, bland andra, Trafikhuvudmännen och
resenärerna2

Kollektivtrafiken  kan delas in i tre grupper: allmän 
kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik, samt turist– och 
chartertrafik. Den allmänna kollektivtrafiken kan vara 
linjelagd, delvis anropsstyrd3 eller helt anropsstyrd, 
vilken allmänheten erbjuds via tidtabeller eller annan 
informtion. Särskild kollektivtrafik omfattar färdtjänst, 
riksfärdtjänst, skolskjutsar och sjukresor och erbjuds 
en särskild målgrupp. Turist –och chartertrafik erbjuds 
allmänheten men är till skillnad från de två andra alter-
nativen inte samhällsfinansierad.4

Beroende på trafikens sträckning finns olika benämn-
ingar för kollektivtrafiken. Inom tätort och upp till 50 km 
från centrum kallas kollektivtrafiken för lokal. Regional 
kallas trafiken på 50-100 km avstånd och på sträckor 
längre än det, interregional. Interkontinental kallas kolle-
ktivtrafik mellan olika världsdelar.5

vision 2020
Fördubblad kollektivtrafik fram till år 2020, det är målet 
som Trafikverket tillsammans med kollektivtrafikbran-
schens aktörer6 har siktet inställt på.

Målet syftar till att antalet resor med de kollektiva 
transportmedlen ska fördubblas fram till år 2020 jämfört 
med år 20067,8, samt att även kollektivtrafikens marknas-
andel på sikt ska fördubblas. De arbetar mot visionen 
”kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett 
hållbart samhälle”  

I det övergripande målet om fördubbling av marknad-
sandelar finns även delmål som förutom fördubbling 
fram till år 2020 anger att en ökning på 20% fram till år 
2010 och 40% till år 2015.9

Fördubblingen skulle i Gävleborgs län innebära en 
ökning med 11,4 miljoner resor10. (se fig. 1)

De områden som enligt det nationella handlingsprogram 
för långsiktig utveckling av kollektivtrafiken, Koll framåt  
bör prioriteras är:

•	 samordning	av	system	för	information,		 	
 bokning och biljetthantering 
•	 attraktiva,	tillgängliga	och	effektiva		 	

 bytespunkter
•	 kraftsamling	för	en	användbar	kollektivtrafik		

 för personer med funktionsnedsättningar 

•	 kvalitet	i	kollektivtrafiken	

•	 kollektivtrafik	i	gles-	och	landsbygd.

Fig. 1 Grafen visar antalet årliga bussresenärer med X-trafik i  
Gävleborgs län samt ökningen fram till år 2020.
Grafik: Egen
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hållplatser 

ALLmänt 
En hållplats för kollektiv busstrafik kan vara utformad på 
en mängd olika vis. Beroende på bland annat omgivning, 
trafiktäthet, vägtyp och hastighet på den aktuella vägen 
tillämpas olika typer av busshållplatser för att göra på- 
och avstigningen så trafiksäker som möjligt.

I Sverige finns omkring 130 000 hållplatser varav 10 
procent av dessa ligger på landsbygden.11 4000 hållplatser 
finns längs vägarna i Gävleborg, som länstrafikbolaget 
X-trafik trafikerar.12,13

håLLpLAtstyper
På landsbygden förekommer i huvudsak fyra typer av 
hållplatser. 

körBAnehåLLpLAts 

Körbanehållplats är en av de hållplatstyper som förekom-
mer på landsbygden, vilken innebär att bussen står kvar 
på körbanan vid på- och avstigning och på så vis stoppar 
bakomvarande trafik. (se fig. 2)

vägrenshåLLpLAts

Vägrenshållplatsen är en vanligt förekommande typ 
av hållplats och tillämpas på mindre trafikerade vägar. 
Dessa saknar ofta upphöjd plattform i likhet med kör-
banehållplatsen. (se fig.3)

FickhåLLpLAts

Denna hållplatstyp är idag vanlig på landsbygd och ligger 
avskild från vägen, med saknar ofta upphöjd plattform. 
Hållplatsen passar vid vägar med mycket trafik och läm-
par sig väl för väntande barn. (se fig.4)

AvskiLd håLLpLAts

Avskilda hållplatser används vanligtvis längs motorvägar 
och där mötestrafik inte är möjlig. Dessa hållplatser är 
helt avskilda från vägen vilket ökar säkerheten för barn.14

(se fig. 5)

Busskurer

ALLmänt
En kur är detsamma som ett skjul som används som 
uppehållsplats15. I kombination med ordet buss blir in-
nebörden detsamma som ett skjul att uppehålla sig i, i 
väntan på bussen.

Busskur kallas också för väderskydd. Det finns ingen 
direkt skillnad mellan dessa två benämningar förutom 
att  busskur, som även namnet antyder, finns vid håll-
platser för enbart buss och används mer som uttryck i 
dagligt tal. Väderskydd har ett vidare användningsom-
råde förutom vid busshållplatser finns de bland annat vid 
tågstationer. Väderskydd som namnet antyder, ska utgöra 
ett skydd för resenärer från väder, snö, regn, vind och sol.

Det finns många spännande sätt att utforma denna 
lilla byggnad på och det är facinerande hur många olika 
varianter som finns längs vägarna. Resenärerna värderar 
komfort högt och vid en hållplats med 20 påstigande om 
dagen har det beräknats samhällsekonomiskt lönsamt 
att erbjuda väderskydd. Även om det vid alla hållplatser 
inte anses som samhällsekonomiskt lönsamt att upprätta 
en kur kan det finnas andra vinster att göra, bland annat 
spelar väderskydden en stor roll i markandsföringen av 
kollektivtrafiken. Det är därför viktigt att hållplats och 

Fig. 2 Körbanehållplats
Grafik: Egen

Fig. 3 Vägrenshållplats
Grafik: Egen

Fig. 4 Fickhållplats
Grafik: Egen

Fig. 5 Avskild hållplats
Grafik: Egen
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ras.24 På landsbygden är pulpettak, tak som sluttat bakåt, 
och sadeltak, tak som från nock sluttar åt sidorna vanligt. 
Pulpettaket bidrar till att snön rasar bakom kuren medan 

sadeltaket får snön att rasa ned vid kortsidorna.
estetisk utFormning

En hållplats och dess väderskydd bör vara utformat 
för att passa i den miljö de förekommer. Det är därför 
motiverat att väderskydd på landsbygd både material- 
och formmässigt skiljer sig mot de i städerna, eftersom 
miljön och bebyggelsen på dessa platser skiljer sig åt. De 
kan också vara en fördel att hållplatser och kurer inom 
ett område är utformade på liknade sätt, dels ekonomiskt 
och dels marknadsföringsmässigt och esteiskt.25

Bänk
Det finns rekommendationer om hur sittplatsen i ett 
väderskydd bör vara utformad och placerad för att under-
lätta för så många som möjligt. Dess sitthöjd bör vara 
450-500 mm från mark och ett resningsstöd 700 mm över 
mark bör finnas. Sittplatsen som oftast utgörs av en bänk 
placeras för bästa tillgänglighet i kurens främre hörn.26 
Ett resningsstöd kan med fördel också placeras på väggen 
intill sittplatsen. Bredvid bänken finns rekommendation-
er om att 1000x1400 mm  ska vara fritt utrymme för rull-
stolar och rollatorer. Med fördel kan ett ståstöd erbjudas 
för personer som av någon anledning har svårt att sätta 
sig eller resa sig.27  Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till 
är reparation och eventuell skadegörelse. 
(se exempel fig. 6)

väderskydd hålls rena och visa kollektivtrafiken från den 
bästa sidan.16

BeFintLigA kurer
ägAndeFörhåLLAnde

Dagens väderskydd på landsbygden varierar i förekomst 
och utseende runt om i Sverige. I Gävle- och Hudiksvalls 
kommun är det kommunerna själva som äger de flesta 
kurer som förekommer utanför stadskärnan.17 I Nor-
danstigs kommun ägs en stor andel av kurerna av andra 
intressenter, såsom föreningar och i enstaka fall privat-
personer.18 I och med detta ser kurerna också väldigt olika 
ut, vilket bidrar till en stökig helhetsbild.  

Länstrafikbolaget i Gävleborg, X-trafik genomför just 
nu en inventering av kurerna runt om i länet för att 
kartlägga dess ägare för att skapa en helhets bild över 
ägandesituationen kommunvis.19

underhåLL Av BeFintLigA kurer 

Underhållet av de befintliga kurerna sker efter behov 
och individuellt i varje kommun. I X-trafiks pågående 
kartläggning av busskurerna ska även ett länstäckande 
förslag på hur underhållet ska ske föreslås. Städning 
av kurerna sker också på lite olika vis i de olika kom-
munerna.

utFormning
Det finns inga direkta regler för hur en busskur ska vara 
utformad eller se ut, däremot finns rekommendationer 
om hur den bör vara utformad ur funktionell och estet-
iskt aspekt.
FunktioneLL utFormning

En kur bör ha tre omslutade sidor, med den öppna sidan 
placerad mot vägbanan.20 Detta dels för att underlätta för 
synskadade, som via de taktila ledstråken på plattformen 
ska kunna gå, i färdriktningen, till kurens främre vägg 
och där rotera i 90grader åt höger och gå längs väggen in 
i kuren till sittplatsen eller rotera 90 grader åt vänster och 
gå direkt in i bussens främre dörr, under förutsättning 
att bussen stannar vid den taktila stoppmarkeringen.21 
Det ska också för resenären vara lätt att se ankommande 
buss samt för chaufför att se väntade resenär. Kurerna bör 
vara byggda på sådant vis att den förenklar städning och 
underhåll och att skadade delar enkelt går att byta ut.22 

Kuren bör vara monterad på en prefabricerad betongplat-
ta.23 för att säkerställa att underlaget förblir jämnt och att 
kuren är ordentligt förankrad. Taken på kurerna har en 
stor betydelse för hur eventuellt snöras påverkar kon-
struktionen och behovet av snöröjning. På glaskurerna i 
städerna är taken välvda över gavlarna, eller platta, vilket 
leder till att snön antingen ligger kvar eller rasar framför 
och bakom kuren. Det som rasar framåt faller i ingången 
till kuren vilket leder till att framkomligheten försäm-

Fig 6. Bilden visar en bänk som utsatts för skadegörelse genom att de 
synliga bultarna har avlägsnats och en bräda på sittytan tagits bort.

Foto: Privat
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BeLysning
Belysning är en viktig faktor för att säkra tryggheten och 
känslan av trygghet.  På landsbygden där det  ofta saknas 
gatubelysning kan självförsörjande belysningsalterna-
tiv vara en möjlig lösning. Det innebär att solceller som 
alstrar solenergi placeras på kuren, och den alstrade 
energin driver sedan belysningen i kuren. Trafikverket 
genomför i skrivande stund ett test av självförsörjande 
solcellsbelysning på busskurer längst en väg på Tjörn, på 
Västkusten. Belysningen i testet är av olika fabrikat och 
tändningen sker på olika vis, manuellt av resenären, eller 
med rörelsesensor när resenären kliver in i kuren.28 Om 
belysningen fungerar längre norrut kvarstår att se, men 
för resenären är detta en mycket positiv utveckling, även 
för chauffören som kör i mörkret. (se exempel fig. 7)

Fig 7. En av de kurer som ingår i solcellstestet på västkusten.

Källa: Martin Strid, NyttLjus
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marknadsanalys
Det är inte särskilt stort utbud av busskurer för landsbygd 
som markanden har att erbjuda. Genom marknads-
analysen har två modulära landsbygdskurer jämförts. 
Företagen OMNI Trafikmiljö och Team Tejbrant som har 
dessa jämförda kurer har båda ett stort utbud av glas-/
aluminiumkurer i olika modeller, färger och former.

omni trAFikmiLJö
 LANDSBYGD är en i formen typisk liten röd stuga med 
vita knutar och sadeltak. Kuren bygger på principen med 
anodiserade alternativt pulverlackerade aluminium-
profiler i hörnen och högtryckslaminerade skivor 
som väggar. Kulören är valbar ur OMNI Trafikmiljös 
kulörkarta och kan på så vis anpassas för att passa in i 
omgivningen på bästa sätt. Bänken är i sibirisk lärk och 
sträcker sig längst hela kurens bakre vägg. Det klassiska 
sadeltaket är av trapetskorrugerad plåt och placeras med 
nocken längs färdriktningen. Förankring i mark sker 
med prefabricerad betongplatta.29 (se fig.8)

teAm teJBrAnt
Väderskyddet Klassisk ur Team Tejbrants serie Trä-
miljö bygger på ett modulärt, anpassningsbart system 
med stora möjligheter till variation. Stommen består av 
impregnerat trä och utgörs av moduler mellan hörnpelare 
av trä. Väggarna som fästes mellan stolparna finns i flera 
utföranden med stålskivor av svartlackerad  aluminium, 
emalj- eller kompaktlaminat, samt glas eller  polykar-
bonat. Taket är ett sadeltak med gavlarna mot färdrik-
tningen. Markförankringen sker med dubbelarmerad, 
perfabricerad betongplatta.30 (se fig. 9)

summering

Båda modellarna  bygger på liknande konstruktion med 
hörnpelare som håller väggarna, laminerade skivor eller 
glas. Taken är båda av model sadeltak, men med olika 
riktning, gavel mot vägen eller långsida mot vägen. Tak-
konstruktionerna innebär att snö antingen faller bredvid 
eller framför kuren. Takbeklädnaden är trapetskorru-
gerad plåt eller träspån. Båda kurena har bänk som vilar 
på konsoler.

Fig 8 Kuren LANDSBYGD från OMNI Trafikmiljö

Källa: www.omnitrafik.se

Fig 9. Kuren Klassik ur Team Tejbrants serie Trä-Miljö

Källa: http://www.teamtejbrant.se/sv/produkter/category/vaderskydd/
tra-miljo-klassisk---royal---terminal---reklam.aspx
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Analys av 
befintliga träkurer
Tre träkurer har analyserats och jämförts.

kyrkvägen söder, 
iLsBo

Kuren har pulpettak, beklätt med korrugerad plåt på 
reglad konstruktion. Panelen är någon typ av fasad 
spontpanel, röd-målad med vita knutar. Kuren har in-
nermåtten 3650mm lång, 1300 mm djup, 2250 mm hög i 
framkant och 2100 mm hög i bakkant. 

Kuren erbjuder utsikt stående genom fönster utan glas 
åt båda håll. Kuren har en bänk av trä i vitmålade ribbor. 
Bänken som hålls upp av träkonsoler är 2200 mm lång, 
375 mm djup och 450 mm hög. Bredvid bänken finns 
utrymme för rullstol/rollator, 1400 mm brett, försett med 
ståstöd.

Utvändigt är lite sliten, med urslag i foder och panel 
och är i behov av målning/bättring och byte av någor 
brädor. Kuren är förankrad med bultar i betongplatta.

Bra: Positivt att kuren är utformad med tanke på till-
gänglighet, med ståstöd och fritt utrymme

Mindre bra: Bänken och ståstödet borde byta plats, efter-
som bänken bör placeras i det bortre hörnet  i färdrikt-
ningen. Kuren är stor och passar inte så bra in i omgiv-
ningen. De vita fönsterfoderen är kraftiga och tar över för 
mycket. I kuren syns reglar i konstruktionen och detta 
känns inte så inbjudande, som en “baksida” på  något vis.

 kyrkvägen norr, 
iLsBo

Kuren är av knuttimrad, pulpetmodell, röd med vita 
detaljer. Dess mått är 2180 mm lång, 1150 mm djup och 
2250 mm hög i framkant och 2150 mm i bakkant. Taket 
ser ut att vara  någon typ av falsad plåt på råspont och 
reglar. Det finns inget fönster att hålla utkik genom. 
Bänken består av tre brädor och har måtten 2180 mm 
lång, 370 mm djup och 630 mm hög. Det finns inget 
utrymme bredvid bänken som hålls uppe av en regel i 
varje ände. 

Kuren är sliten och är i behov av underhåll, främst mål-
ning. Kuren har ingen betongplatta, utan är förankrad 
med hjälp av snedställda stöttor bakåt.

Bra: Kuren tar inte över för mycket i omgivningen och 
eftersom kuren är knuttimmrad ser både in- och utsida 
likadan ut, vilket ger ett positivt intryck och ingen “bak-
sida” upplevs.

Mindre bra: I golvet har en grop bildas eftersom att 
betongplatta saknas. Gropen i golvet gör att bänken blir 
väldigt hög, 630 mm från mark vilket är alldeles för högt 
för att ens kunna sätta sig. Skyddet har i efterhand stött-
ats upp för att inte blåsa omkull/ bli omkullvält. 

Fig 10 Röd-vit träkur vid hållplatsen Kyrkvägen mot Hudiksvall i Ilsbo, 
Nordanstigs kommun.

Foto: http://reseplaneraren.x-trafik.se/hplbild/32074a.jpg

Fig 11.Kur av knuttimradmodell, vid hållplats Ilsbo Kyrkvägen mot 
Bergsjö, Nprdanstigs kommun.

Foto: http://reseplaneraren.x-trafik.se/hplbild/32074b.jpg
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sörBy, iLsBo

Även denna kur har pulpettak, klätt med korrugerad plåt. 
Kuren har fyra väggar med en stor öppning mot vägen. 
Panelen är falurödmålad dubbelfasad spont. Hela kuren 
är röd, foder också. Kuren är 3150 mm lång, 1300 mm 
djup, höjden i bakkant är 2150 mm och i framkant 2350 
mm. Fönster, med glas och gardiner, finns i båda gavlarna 
och även sittande kan se ut. Bänken är 3150 mm lång, 320 
mm djup och 430 mm hög. Bänken som är av träribbor/
brädor, klädd med liggunderlag, ett mjukt isolerande 
material, sträcker sig längst hela den bakre väggen. Kuren 
är inte sliten och kräver inte något underhåll.

Bra: Kuren passar in i omgivningen. Positivt för re-
senären är det värmande underlaget att sitta på. Gardin-
erna ger ett gemytligt intryck och utstrålar omtanke.

Mindre bra: Kuren känns mörk trots fönster. Det beror 
förmodligen på att de båda väggstumparna mot vägen 
hindrar ljuset. Detta kan medföra en känsla av otrygghet. 
Gardinerna förstärker uttrycket av att kurerna är “hem-
mabyggen”. Falurödfärg färgar av sig och kan då smutsa 
ner kläder om man står och lutar sig mot den.

AndrA kurer
Gävle kommun bygger själva de kurer som placeras ut. 
Dessa är alla tillverkade med reglad stomme klädd med 
faluröd lockpanel. En halv gavel i körriktningen un-
derlättar insynen i kuren för busschauffören. Taken är 
bakåtsluttande pulpettak. Gävle kommun bygger och 
placerar ut omkring fem busskurer om året i samband 
med något annat projekt. 31 (se fig.13)

Fig 13 Gävle kommuns kurtyp, i lockpanel, med halv gavel i 
färdriktningen.

Foto: Gävle kommun

Fig 12 Helröd trä kur med gardiner. Hemtrevligt?

Foto: http://reseplaneraren.x-trafik.se/hplbild/32073b.jpg
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undersökning
För att tydliggöra vad resenärerna anser är viktiga egen-
skaper som en hållplats bör äga har en enkätundersök-
ning gjorts. Undersökningen gick ut på att värdera 
egenskaperna efter dess viktighet.

Eftersom kollektivtrafikens brukare/kunder är en icke 
homogen skara människor, i mycket varierade åldrar, 
olika start- och ändhållplatser har resenärer med olika 
erfarenheter av kollektivt resande tillfrågats. 51 personer 
svarade på frågorna.

Den första delen av enkäten omfattade hållplatsen och 
dess egenskaper. 

Hur viktigt är det...
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Fig. 14 Grafen visar hur viktigt sittplats anses vara i enkätundersöknin-
gen.

Grafik: Egen

Fig. 15 Grafen visar hur viktigt skydd för regn och snö anses vara i 
enkätundersökningen.

Grafik: Egen

Fig. 16 Grafen visar hur viktigt skydd för blåst anses vara i enkät-               
undersökningen.

Grafik: Egen

Fig. 17 Grafen visar hur viktigt resenärerna i enkätundersökningen 
anser att rena hållplatser är..

Grafik: Egen

Fig. 18 Grafen visar hur viktig belysning är enligt enkätundersöknin-
gen.

Grafik: Egen
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Den andra delen av enkäten visar vilka egenskaper re-
senärerna anser är viktiga att kuren innehar.
Nedan visas de viktiga delarna ur undersökningen som 
har använts i det fortsatta arbetet.

Hur viktigt är det...

Fig.19 Grafen visar hur viktigt resenärerna i enkätundersökningen 
anser att information om busstider är.

Grafik: Egen

Fig. 20 Grafen visar hur viktigt resenärerna i enkätundersökningen 
anser att det är med plats för fler personer i en busskur.

Grafik: Egen

Fig. 21 Grafen visar hur viktigt resenärerna i enkätundersökningen 
anser att sittplatsen är skön.

Grafik: Egen

Fig. 22 Grafen visar hur viktigt resenärerna i enkätundersökningen 
anser att det är att kunna se bussen när den kommer.

Grafik: Egen
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nutidA perspektiv

Urbanisering och globalisering har lett till att förhål-
landen inom byggsektorn har förändrats genom tiderna 
och behovet av att använda material från närområdet är 
inte längre en självklarhet. Idag behöver vi inte ta hänsyn 
till materialets egenskaper vid byggandet på samma sätt 
som tidigare eftersom virket som finns på brädgården är 
framställt efter konstens alla regler för att det ska bli så 
formstabilt som möjligt. Husen i dag tillverkas ofta på 
fabrik likt en byggsats som monteras ihop på plats där 
huset ska stå. Byggandet tar inte hänsyn till materialets 
förutsättningar på samma vis som tidigare, utan ofta är 
det de produktionstekniska förutsättningarna som står i 
fokus.34

ByggnAdstekniker
I detta kapitel kommer trä och framförallt byggnads-
tekniker speglas ur ett historiskt och nutida perspektiv. 
Många av de byggnader som uppfördes när historien var 
nutid finns fortfarande kvar, välbevarade och som en del 
även i våra liv. 

“Träbyggnadsteknik är konsten att bygga med trä med 
beaktande av materialets speciella egenskaper”35

skiFtesverk och korsvirke

Lövskogsbevuxna områden erbjöd ofta kortare och 
krummare virke än barrskogarna vilket ledde till att an-
dra,  mer avancerade byggsystem utarbetades. Skiftesverk 
och korsvirke är exempel på detta.36

En vägg i skiftesverk är uppbyggd på så sätt att lodräta 
stolpar utgör stommen och i dess spår löper panelen.37

Korsvirkesvägg bygger på samma princip med stolpar 
som stomme, men panelbrädorna byts ut mot tegel, lera 
eller sten.

knuttimmring

Knuttimring har uppkommit i områden där tillgången 
på raka furor har varit god och dess egenskaper användes 
för att skapa väggar genom att stapla dem ovanpå varan-
dra och låsa väggarna med olika typer av hörnbildningar, 
där knuttimmringen utgör en typ.38

moduLByggnAd

Många av dagens hustillverkare bygger sina hus i modul-
er, delar som de sedan bygger i hop på plats där just det 
huset ska stå. 

Modulbyggandet är ett effektivt sätt att bygga hus på. 
Flera väggmoduler byggs i fabrik ihop till en större enhet. 
Flera enheter utgör sedan huset som monteras ihop på 
plats. Taksektioner byggs också i fabrik och monteras på 
plats när huskroppen är färdigmonterad. 39

material-
undersökning 

I denna del undersöks och jämförs materialens egenska-
per och bara fakta som är relevanta för produktutveck-
lingen tas i beaktande. 

trä
ALLmänt

Trä är ett levande material och dess egenskaper är vi 
många gånger tvungna att anpassa oss efter. Trä är ett  
anisotropt, hygroskopiskt material, vilket innebär att dess 
uppbyggnad och hållfasthet skiljer sig i olika riktningar 
och att det innehåller, tar upp och avger fukt, beroende 
av den omgivade luftens fuktighet. Träets fuktinnehåll 
anges som fuktkvot, vilket är ett mått på kvoten mellan 
vikten av en fuktig träbits vatteninnehåll och den torra 
träbiten. Fuktkvot anges i viktprocent och påverkar träets 
mekaniska egenskaper, tryck-, böj-, draghållfasthet. Det 
påverkar även elasticitetsmodulen, som är ett mått på 
styvhet.

Beroende på var i stammen träet kommer ifrån har det 
olika hållbarhet och egenskaper, kopplat till hur årsrin-
garna står. 

Trä har en naturlig beständighet som varierar mel-
lan olika träslag. Gran och furu, som är de vanligaste 
träslagen inom byggsektorn har en naturlig beständighet, 
o skyddat i det fria uppskattas till 40-70 år respektive 40-
85 år. Om materialet är ute under tak förlängs livslängden 
ytterligare, 50-75 år för gran och 90-120 år för furu. Om 
materialen hålls torra hela tiden förbättras livslängden 
väsentligt, 120-900 år för gran och 120-1000 år för furu.32

trä 

som ByggnAdsmAteriAL

historiskt perspektiv

Att trä och andra naturmaterial har används som bygg-
material sedan människan befolkade jorden är naturligt, 
lika naturligt är det att de använde lokala material som 
fanns i närområdet. För skogsbygder som hade mycket 
trä att tillgå användes det och för trädfattiga områden 
användes bland annat sten och lera. Även i de trädtäta 
områdena, beroende på om det var löv- eller barrträd, 
skiljde sig byggnadsteknikerna åt. Detta har kommit att 
påverka de byggtekniker som vuxit fram.33
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pAneLBekLädnAd

Trä som fasadbeklädnad är det vanligaste materialet i 
Sverige. Variationsmöjligheten med fasadsystem i trä 
är nästintill oändlig och uttrycket kan enkelt förändras 
genom att applicera panelen i olika riktningar. Liggande-, 
stående- och diagonalpanel är några exempel på att 
förändra det arkitektoniska uttrycket på ett enkelt sätt. 40

Exempel på paneltyper:

LockLäktpAneL

LockpAneL

stockpAneL

okAntAd pAneL

råspont

Fig. 23 Lockläktpanel

Grafik: Egen

Fig. 24 Lockpanel

Grafik: Egen

Fig. 25 Stockpanel

Grafik. Egen

Fig. 26 Lockläktpanel

Grafik: Egen

Fig. 27 Råspont

Grafik: Egen
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ytBehAndLing 

Ytbehandling görs i huvudsak för att skydda träet från 
angrepp och fukt och för att höja det estetiska värdet. Det 
finns olika typer av ytbehandlingsmetoder, som beroende 
på det önskade slutresultatet lämpar sig olika bra i olika 
situationer. 

Ofta sker målningen i flera steg, beroende på vilken 
metod som tillämpas.

Bindemedel, pigment och lösningsmedel är de tre hu-
vudingredienserna i färg. Olika varianter och mängder av 
dessa ger färgerna dess individuella egenskaper.41

täckFärg

Täckfärg är en färg med högt pigmentinnehåll, som in-
nebär att trästrukturen inte syns igenom färgskiktet. Vid 
målning med täckfärg sker först en grundmålning för att 
minska förmågan att ta upp vatten, följt av en toppmål-
ning.42

AkryLAtFärg

Akrylatfärgen kallas även Latexfärg och har akrylatpoly-
mer eller akrylatsampolymer som bindemedel. Eftersom 
färgen bildar en sammangängande film skyddas träet 
effektivt mot fukt, sol, föroreningar och mögel. Färgen 
är den av utomhusfärgerna som kräver minst underhåll 
och följer träets rörelser utan att spricka. Den är enkel att 
applicera och torkar snabbt.43,44

sLAmFärg

Slamfärg består av uppslammat pigment ur vatten med 
en liten tillsats av stärkelse. Stärkelsen/bindemedlet kan 
vara råg -eller vetemjölsklister som förstärkts med linolja. 
Lösningsmedel är vatten och den vanligaste färgen av 
dessa är Falu Rödfärg. Slamfärgen fäster bäst på sågade, 
ohyvlade ytor och kan användas på ytor som tidigare 
behandlats med slamfärg. Färgen kritar relativt snabbt, 
vilket innebär att den färgar av sig.45,46,47

LAsyr

Lasyr innehåller låg halt av pigment och bindemedel, 
vilket bidrar till att underlaget blir synligt igenom färgen. 
Färgen som ofta  är baserad på en alkyd kan både vara 
vattenburen och lacknaftaburen. Lasyr är enkelt att ap-
plicera, men kräver ganska tätt underhåll.48,49

täckLAsyr

Täcklasyr är en kombination av en lasyr och en täckfärg. 
Färgen är täckande samtidigt som ytans struktur blir 
synlig. Fungerar på omålade, målade och laserade ytor.

JärnvitrioL

Järnvitriol är ett handelsnamn för en järnsulfatförening. 
Järnvitriolen ger efter en tid träet en silvergår färg, när 
den påskyndat träets åldrande. Färgen fäster på sågad, 
ohyvlad yta eller tidigare järnvitriolbehandlad yta.
Järnvitriolen ger inget betydande skydd mot biologiska 
angrepp och inget skydd mot fukt. Det kan därför behöva 
kompletteras med oljebehandling.
Järnvitriolbehandlat trä är i princip som obehandlat 
virke.50,51

träskydd

Träskydd sammanfattar de ingrepp som utförs 
på trä med syftet att skydda träet från angrepp av 
träförstörande organismer, så som rötsvampar, missfär-
gande svampar, insekter och skeppsmask.

impregnerAt trä

Impregnering är en metod som används för att på 
kemiskt väg skydda träet. Detta sker i en industriell pro-
cess då virket placeras i ett slutet kärl där det utsätts för 
antingen tryck och/eller vakuum samtidigt som en viss 
mängd impregnering tillförs.52

Impregneringen kan både vara vatten- och oljebaserad. 
Impregneringsmedel som innehåller halter av arsenik och 
krom håller på att trappas ned på grund av dess giftig-
het.53

Det impregnerade virket finns i fyra olika klasser. 
Dessa är anpassade för att lämpa sig för olika använd-
ningsområden beroende på utsatthet. 
Egenskaperna hos impregnerat trä är i stort sätt oför-
ändra de jämfört med oimpregnerat. 

Impregnerat trä kan dock påverka korrosion hos met-
aller mer än obehandlat trä. Varmgalvaniserat stål är för 
det mesta tillräckligt.
 

NTR/M är avsedd för havsvattensanvändning på väst-
kusten för motståndskraft mot skeppsmasksangrepp, som 
bryggor och pålar.

NTR/A är anpassad för markkontakt och kontakt med 
sötvatten. Används som bland annat stolpar, trädgård-
stimmer, utvändiga trappor, trall direkt på mark och 
bryggor.

NTR/AB används ovan mark, såsom till staket och fasa-
der.

NTR/B lämpar sig till snickerier och används ofta till 
fönster och dörrar. 54
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värmeBehAndLAt trä

Att värmebehandla trä innebär att upphettning i syrefri 
miljö till 180 -240 grader, sker i 10-40 timmar. 
Detta är ett sätt att på kemisk väg modifiera träets 
egenskaper och påverka träets kemiska uppbyggnad. 
Det leder till att de fysikaliska egenskaperna påverkas 
i olika omfattning samtidigt som beständigheten mot 
träförstörande organismer ökar. Virket blir sprödare och 
hållfastheten försämras så pass mycket att det inte bör 
användas i bärande konstruktioner. Efter behandlingen 
antar virket en brunaktig färg, som vid utomhusexponer-
ing övergår i en grå ton. Hygroskopiciteten påverkas på 
så vis att den blir lägre och dimensionsstabiliteten blir 
högre.

Det finns till skillnad från det impregnerade virket 
ingen klassificering av det värmebehandlade ännu. Det 
värmebehandlade virket lämpar sig  för både inom- och 
utomhusanvändning. 55

ståL
ALLmänt

Stålets användningsområde är nästintill obegränsat och 
med den variationsrikedom av egenskaper som materialet 
äger kan det tilllämpas i stora och små sammanhang. 
Som det ser ut i dagens samhälle är vi beroende av stålet 
och det kanske är det viktigaste material vi har. Vid flera 
tillfällen varje dag  kommer människor i kontakt med 
materialet. Vid frukosten, i dörrhandtaget på väg ut i 
bilen eller på cykel på väg till jobbet, datorn, bläckpen-
nan. 

FrAmstäLLning

Vid tillverkning av nytt stål krävs malm,56 legerings-
ämnen,57 kol och kalk. Järnråvaran malm, ur vilken 
järnet utvinns, är en bergart  som bryts ur jordskorpan. 
Järnmalmen bildades i skorpan för ca 2,6-1,8 miljarder 
år sedan och  är en ändlig resurs. Järn är det fjärde 
vanligaste grundämnet i jordskorpan, 4,5 procent, bara 
syre, kisel och aluminium är vanligare. Sverige är den i 
särklass största järnmalmsproducenten inom EU och i 
över hundra år har LKAB,58 brutit världens rikaste och 
miljövänligaste malm i Malmberget och Kiruna.59,60,61,62

Den brutna malmen består ofta till stor del av gråberg, 
vilken reduceras redan vid gruvan, genom att malmen 
krossas och sorteras. ”Slig” kallas det finkorniga material 
som utvinns efter att malmen har krossats. För att få ut 
råjärn tillverkas pellets av ”sligen” som sedan förädlas i en 
masugn. Masugnen toppmatas med koks63 och malmpel-
lets och i botten tillförs förvärmd luft. I och med detta 
smälter järnet och rinner ner till botten av ugnen. Det 
smälta järnet och koksen reagerar på så vis att kol frigörs 
i järnet. Det järn som framställts i denna process används 
som råmaterial vid stålverk som bearbetar det ytterligare 
för att få det smidbart.64

Innan råjärnet är färdigt för bearbetning reduceras 
kolhalten ytterligare samt halter av mangan och kisel, 
genom så kallade fräskningsprocesser där dessa ämnen 
oxideras. 

egenskAper

Egenskaper som är viktiga för konstruktionsstål är håll-
fasthet, seghet, svetsbarhet, bockbarhet och skärbarhet. 
De tre förstnämnda är de allra viktigaste. 65

BeArBetning

Materialet innehar goda egenskaper för bearbetning, 
genom exempelvis svetsning och skärande  -och fräsande 
bearbetning. En förutsättning vid svetsning, som är den 
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absolut vanligaste sammanfogningstekniken, är att stålet 
är svetsbart. Det betyder att materialet kan svetsas utan 
försiktighetsåtgärder och försämrade konstruktionsfunk-
tioner. Det finns olika metoder för svetsning av stål.66

korrosionskydd

Materialet kan korrisionsskyddas för att  tåla utsatta 
miljöer. Den vanligaste  metoden för korrosionsskydd är:

•	 Rostskyddsmålning,	är	den	absolut	van-	 	
 ligaste metoden och innebär att en rost-

 skyddande färg appliceras på stålet.
•	 Förzinkning.	
 Varmförzinkning är en metod för detta, 
 kallas även galvanisering och innebär att   

 stålet sänks ned i ett zinkbad och ett   
 tunt lager bildar ett skyddande skikt.

 Elförzinkning är också en metod för att   
 skapa ett skyddande zinkskikt. 
•	 Emaljering	
•	 Korrosionshärdiga	legeringar	är	också		 	

 varianter på rostskyddande metoder.

Vid val av metod för rostskydd är det viktigt att tänka 
ur dels den ekonomiska aspekten, men också aspekten 
för ändamålets livslängd, vilken blir påverkad av valet av 
rostskyddsmetod.67

Användning 

Stål används ofta i byggnader där det förekommer i en 
mängd olika former:
•	 Grov-,	medium-	och	tunnplåt
•	 Platt-	och	rundstång
•	 Profilstång
•	 Armeringstång
•	 Svetsad	balk	och	fackverksbalk
•	 Kallformade	profier
•	 Byggplåt
•	 Rör

kALLFormAde proFiLer

Det finns ett stort utbud av profiler som tillverkats genom 
kallformning, i olika dimensioner och för olika ändamål. 
Profilerna kan delas in i två grupper, standardiserade- el-
ler lagerförda profiler och specialprofiler. De kan fram-
ställas på olika sätt, dels med kalldraging genom matriser 
eller fasta valsar, dels genom pressning och bockning och 
genom kallformning. Standardprofilerna är ofta rullfor-
made. De flesta profiler har en godstjocklek på 1-4mm, 
men upp till 16 mm är möjligt.68

återvinning

Stål kan återvinnas oändligt många gånger utan att 
kvaliteten försämras. Även stål som har ytbehandlats går 
att återvinna, till exempel förzinkat stål.69

ALuminium
ALLmänt

Aluminium finns i små mängder överallt i vår om  giv-
ning. Metallen är den vanligaste i jordskorpan och en 
vuxen person får dagligen i sig cirka 5-13 milligram.70 

Runt omkring oss finns förutom den aluminium vi inte 
ser, i partikelform, även produkter i aluminium. Vi kom-
mer dagligen i kontakt med aluminium, i bilen, i trafiken, 
mobilen och kanske datorn och båten. Aluminium 
används både som konstruktionsmaterial under ytan och 
som dekormaterial för en fin yta. 

FrAmstäLLning

Jordskorpan består till 8 % av aluminium. Aluminium 
finns bland annat i leror i jordskorpan. All aluminium 
är varken tekniskt- eller ekonomiskt möjligt att utvinna 
ut dessa leror. Bauxit som till 20-30 procent består av 
aluminium är det för närvarande enda råmaterial som 
är brytvärd. Det förekommer i Australien, Latinamerika 
och Väst- och Centralafrika. Bauxiten utsätts för en 
kemisk process ur vilken aluminiumoxid i form av ett vitt 
pulver utvinns. Den kemiska processen kallas Bayer-pro-
cessen och innebär att bauxiten löses i natriumhydroxid 
under hög temperatur och högt tryck. I och med detta 
bildas en natriumaluminatlösning som i huvudsak består 
av olösta järnföreningar. När lösningen sedan filtreras 
utfälls aluminiumhydroxid, som i sin tur upphettas till 
1200 grader och bildar aluminiumoxid.71

Aluminiumet framställs genom att den vita 
aluminiumoxiden genom smältelektrolys, som med Hall-
Héroult-processen innebär att aluminiumoxiden löses 
upp i en saltsmälta i 965 grader och omvandlas till metall 
genom elektrolys.72

egenskAper

Aluminiumets huvudegenskaper är:
dess lätthet, hållbarhet, ledningsförmåga, giftfrihet, bear-
betningsbarhet, allsidighet och återvinningsbarhet.

vikt

Aluminium är ett lätt material, det väger bara en tredje-
del jämfört med stål.
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håLLBArhet

Aluminium har förmågan att utan ytbehandling motstå 
korrosion eftersom ett oxidskikt bildas på exponerade 
ytor när materialet kommer i kontakt med syre och detta 
förhindrar korrosion.73

 
BeArBetningsBArhet

Aluminium är lättarbetat och går att bearbeta med de 
vanligaste bearbetningsteknikerna. Fräsning, borrning, 
kapning, stansning, svarvning och bockning tillämpas 
utan problem. Materialet kan bland annat formas till 
tunn plåt av vilken profiler kan varmpressas utifrån.74

återvinning

Aluminium går att återvinna hur många gånger som 
helst.  I nuläget täcks en fjärdedel av Europas aluminium-
behov av att det används omsmält metall som i sin tur går 
att återvinna i all oändlighet.

Användning

Aluminium används med fördel inom båtkonstruktion 
och arkitektur, i bland annat dörrar, fönster och fasad-
partier som är icke-bärande. I och med materialets goda 
ledningsförmåga används det för inom elektriska och 
elektroniska områden.

strängpressAde proFiLer

Aluminiumprofiler finns i standardsortiment och det är 
även möjligt att konstruera egna varianter efter behov. 
Strängpressningen av profilerna sker när aluminium 
värms upp och trycks genom ett hål i en stålskiva.75

JämFöreLse Av 
miLJöpåverkAn
I jämförelsen av materialen har den totala miljöpåverkan 
för en stålprofil och en aluminiumprofil beräknats med 
hjälp av Mikael Nilsson och Eco-Indicators påverkans-
faktorer för cancerogener, luftpartiklar (organiska och 
oorganiska), klimatförändring, strålning, ozonlager-
förstöring, miljögifter, försurning/övergödning, markan-
vändning, mineraluttag och fossila bränslen. Resultatet 
för jämförelsen, i det avseende att livslängden inte tas i 
beaktning, innebär att aluminiumet är det material som 
gör minst åverkan.

ståLproFiL

Framställning av stålet i profilen:  1,25 points/m
Rullformning av profil: 0,04 points/m
Varmförzinkning 200um av profil: 0,004 points/m
Totalt: 1,3 points/meter profil

ALuminiumproFiL

Framställning av aluminium i profilen: 0,86 points/m 
(materialet är normal handelsstandard och innehåller en 
mix av nytt och återvunnet material)
Extrudering av profil: 0,080 points/m
Anodisering 20um av profil: 0,084 points/m
Totalt: 1,02 points/meter

Om däremot stålets 25-30 procent längre livslängd i den 
utsatta miljö räknas in blir resultatet omvänt och stålet 
påverkar miljön minst.76

För ändamålet är materialets livslängd i den aktuella 
miljön avgörade för valet av material eftersom kurerna 
bör vara så underhållsfria som möjligt. I dessa avseenden 
som tagits i beaktande är stålet det material som bäst 
lämpar sig för ändamålet och är samtidigt likvärdigt med 
aluminiumet ur miljöpåverkansperspektivet i förhållande 
till livslängden.  
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tAkBekLädnAd
Takets utsida kan kläs med olika material. För att välja 
lämpligt material finns flera aspekter att ta hänsyn till, 
framförallt takvinkel och vikt. Nedan nämns de alterna-
tiv som är relevanta för arbetet.

tAkpApp

Det enklaste materialet att klä taket med är takpapp. Det 
har inte längst livslängd, men är billigt.
En kraftig typ av takpapp är shingel. Shingel finns i olika 
kvaliteter och priser, det är utformat som fjäll och är de 
bästa kvaliteterna har en livslängd på cirka 40 år. (se fig. 
28) Papp kan läggas på tak med en vinkel på 3 grader 
eller mer.77

pLåt
Plåt finns i olika utföranden och prisklasser. Det är ett 
alternativ som inte bygger mycket på höjden och håller 
bra. Det finns plåt som är plan, korrugerad eller efterlik-
nar tegel.78 (se fig. 29)

grönt tAk

I Sverige har gröna tak en lång tradition. Växtlighet på 
taken isolerar mot både värme och kyla. Sedum är en 
växtart som är lämplig för takbekäldnad. Sedumtak är ett 
exempel på grönt tak och kan anläggas på tak med högst 
27 graders vinkel. (se fig.30) Underlaget är olika beroende 
på takvinkel, på tak som lutar mer än 5 grader rinner 
vattnet bort av sig själv och en fuktbevarande mineralull-
smatta kan användas. De första två åren behöver taket 
gödslas en gång om året, sedan är det i stort sätt under-
hållsfritt. Gödsling kan behövas en gång vartannat eller 
vart tredje år.79

Torvtak är en annan variant av grönt tak.

trä

På bilder av äldre byggnader är det vanligt förekom-
mande med trätak. Det finns olika typer av trätak, bland 
annat spån- och brädtak. I Norge är det vanligare med 
trätak och där är den traditionella takbeklädnaden med 
brädor på väg att få ett uppsving. Dagens tryckimpreg-
nering ger ett underhållsfritt tak som kan jämföras med 
vilket annat takmaterial som helst när det gäller livs-
längd. Spår längst kanterna ger en effektiv vattenavrin-
ning.80 (se fig. 31)

Fig. 31 Bilden visar en typ av trämaterial som lämpar sig för tak-
beklädnad, med spår för vattenavrinning.

Källa: http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Fasade-
og-byggtre/Impregnert-treverk/CU-impregnert-trelast/Tretak-CU/

Fig. 30 Växtlighet på tak, här sedumväxter

Källa: http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/util/popup/LargeIm-
ages.aspx?productID=706&VariableImages=False

Fig. 29 Plåt som efterliknar tegel. Här Plannja Royal & Plannja Water-
front

Källa: http://www.plannja.com/templates/Page2C____1740.aspx

Fig. 28 Takpapp finns  i många frägvarianter som kan anpassas för att 
passa in. Här Mataki UnoTech.

Källa: http://www.nordicwaterproofing.com/sv/Mataki/Mataki-SE/
Produkter-och-Losningar/Tatskiktssystem-for-Laglutande-tak/Ma-
takiUnoTechNordic/
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Funktionsanalys 

kur
Funktionsanalysen är gjort utifrån en resenärs behov i 
väntan på bussen och dess huvudfunktion är att sky-
dda resenär.

verB suBstAntiv

skydda  resenär   hF
Avskräma sol   n
hindra  nederbörd  n
medge   Lä   n
erbjuda   komfort   ö 
erbjuda  trygghet  ö 
underlätta  snöröjning  ö
erbjuda  säkerhet   n
erbjuda   sittplats   n
erbjuda  ståplats   ö
erbjuda  renhet   ö
erbjuda   utrymme  n  
erbjuda   trivsel   ö
erbjuda   information  ö 
erbjuda   hållfasthet  n
underlätta Byggandet  ö
underlätta Förankring  ö
erbjuda  rullstol-/rollatorplats ö
medge  storleksanpassning ö
utstråla  “modernt”  ö
utstråla  “Landsbygd”  ö
passa  Landsbygd  ö
erbjuda  uppsikt   ö 
äga  olika uttryck  ö
medge  variation av uttryck ö
underlätta underhåll  ö
medge  slitage   ö
Förhindra slitage   ö
medge  montage  n
Framhäva material   ö
Framja  Livslängd  ö
motverka skador   ö
minimera underhåll  ö
medge  nederbördsbortförsel n
underlätta tillgänglighet  ö
tåla   nederbörd  n
tåla  sol   n
motstå  vind   n
motstå  kyla   n
uttrycka  stadighet  ö
tåla  trafikmiljö  n
medge  reparation  ö
underlätta produktion  n
medge  marknadsföring  ö

medge  profilering  ö
erbjuda  Ljus   ö
erbjuda  nyhetsvärde  ö
erbjuda  olika material  ö
Ange  hållplats   n
Beakta  resenärs behov  ö
skapa   efterfrågan  ö
Förhindra sabotage  ö

Bänk
verB suBstAntiv

erbjuda  sittplats   hF
Beakta  ergonomi  ö
erbjuda  komfort   ö
erbjuda  sittyta   n
underlätta underhåll  ö
minimera underhåll  ö
Främja  för rörelsehindrade ö
medge  montage  n
maximera  sittyta   ö
underlätta sättning   ö
underlätta uppstigning  ö
äga  kurenligt uttryck  ö
medge  variation  ö

proFiLering/ LAnds-
BygdsAnpAssning
verB

 
suBstAntiv

  

skapa  identitet   hF
medge  variation  n
medge  individualitet  ö
medge  olika uttryck  ö
skapa  mervärde  ö
uttrycka  “Landsbygd”  ö
passa  omgivning  ö
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Funktionsträd
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Landskap
Landsbygd är ett stort begrepp och fenomenet återfinns 
världen över. För att konkretisera begreppet och specifi-
cera vad landsbygd i detta sammanhang betyder har fyra 
karaktäristiska områden valts som inspiration till skiss-
fasen. Det  är landskapen Lappland, Dalarna, Bohuslän 
och Gotland. Meningen med detta är att visa hur detaljer 
och inspiration från de olika bygderna enkelt kan förän-
dra busskurens gestaltning och passa in i omgivningen. 
Områdena har valts för sin tydliga natur och bebyggelse. 
Bilder från de olika miljöerna har används och omvand-
lats till mood boards, som används för att visualisera och 
skapa eller förmedla en viss känsla, med en större bild 
som förmedlar ett sammanfattat uttryck från flera bilder 
från landskapen, några mindre bilder som förmedlar in-
spirerande byggnader eller detaljer, Mood boarden består 
också av fyra nyckelord och tre färger, representativ för 
respektive område, som också valts ut utifrån flera bilder 
från landskapen. 
 Landskapen har valts för att de representerar karaktäris-
tiska områden och för att de täcker upp olika delar av 
Sverige. (se fig. 32)

LAppLAnd

dALArnA

BohusLän

gotLAnd

Fig. 32 Bilden visar de valda landskapen och dess spridning i Sverige.

Grafik: Egen
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Kåtor

Samernas sätt att leva i kombination med 
det material naturen erbjuder har formgivit 
deras bosättningsområden. Knotiga fjäll-
björkar karaktäriserar byggnaderna på de 
fjällsamiska visteplatserna medan långa tal-
lar och torrfuror kännetecknar de skogssa-
miska visteplatserna. Näver användes som 
tätningsmaterial på deras fasta visteplatser. 
Den timrade, fyrsidiga kåtan med pyramid-
format tak och åskåtan är två varianter på 
byggnader som främst förknippas med den 
skogssamiska kulturen. åskåtan är konstru-
erad på så vis att två stöttor, en i varje ände 
stöttar upp en ås, cirka fem meter lång. 
Mot åsen reses fyra sparrar och handbilade 
plankor lutas mot ås och sparrar för att 
bilda ett tak. Den pyramidformade, timrade 
kåtan  består ofta av två timrade botten-
varv i en fyrsidig formation och stockar som 
lutar in mot det centrerade rököppning-
shålet från dessa fyra sidor och bildar ett 
pyramidformat tak.81

Stor bild: http://www.swedishlapland.com/se/Resmal/Arjeplog/
Bearbetning: Egen

Liten bild: http://www.swedishlapland.com/se/Resmal/Arvidsjaur/
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dALArnAs tätBeByggdA ByAr

De flesta dalkarlar kunde tidigare timra en 
enkel hölada och flera var skickligare tim-
mermän. Gårdarna i Dalarna uppfördes un-
der 1700- och 1800-talet med flera små hus, 
troligtvis för att timringstekniken lämpade 
sig bättre för den typen av byggnader. ofta 
fanns förutom boningshus även verkshus, i 
vilka olika arbetsuppgifter utfördes, djurhus 
och förvaringshus. I Dalarna ärvde under 
denna tid alla syskon i familjen jord och 
lösöre enligt likarättsprincipen. Byggnad-
erna som tillhörde föräldrahemmet delades 
upp i syskonskaran, vilket innebar att tim-
merhusen plockades ned och återuppfördes 
på en annan plats. ofta stannade ett syskon 
i föräldrahemmet medan de andra upp-
förde sina boenden på den ärvda marken 
som ofta låg i närheten av den ursprungliga 
gården. Detta medförde att Dalarnas tätbe-
bygda byar växte fram.83 Stor bild: http://annakarinskeramik.blogspot.com/2009/11/regn-

i-tallberg.html
Bearbetning: Egen
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pAneLArkitektur

under 1600-talet hörde Bohuslän till Norge 
och den bohuslänska kusten befolkades 
av folk som kom ifrån gårdar längre inåt 
landet, och som under vintersäsongen 
anlände för att fiska. På ofri grund kunde 
de bygga sina hus, ofta på steniga strand-
remsor eller klippöar. Eftersom tillgång-
arna på timmer, lämpat för husbygge 
sedan länge var slut i dessa delar fick tim-
merstockar och klädselbrädor köpas från 
skogstätare  områden. anledningen till att 
klädselbrädor/panelbrädor användes att 
klä in den timrade stommen med var för att 
täta husen mot den hårda vind som ofta 
rådde i området och för att husen skulle stå 
längre. I och med detta börjar Bohusläns 
rika panelarkitektur, med lister, lockstötar, 
vindskivor, fönsteromfattningar, gavelspet-
sar och förstukvistar, arta sig. trots att olika 
områden har sin egen prägel återfinns 
vissa drag, bland annat förstukvistarna med 
sirligt lövsågade hörnkonsoler.82

Stor bild: http://www.fotoakuten.se/albums/bohuslan100904/bo-
huslan100904-22.jpg
Vy över hamn på Gullholmen på svenska västkusten

Bearbetning: Egen

Liten bild: http://www.snickargladje.se/
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BuLhus

Gotland och Visby förknippas ofta med 
ringmur, kyrkoruiner och stenhus, men det 
många inte vet är att Visby också räknas 
till Sveriges bäst bevarade trästäder. Största 
delen av de bevarade trähusen är byggda 
i skiftesverk. Dessa kallas på Gotland för 
Bulhus, efter plankorna som kallades 
“bular”. Skiftesverket består av kluvna 
stockar eller liggande plank som passats i 
spår i de lodrätt stående stolpar. Stolparna 
är placerade på syllar som ligger på en 
kalkstensflisgrund. Syllar och stolpar håller 
tillsammans med en ram av bjälkar ihop 
konstruktionen. Beroende på under vilka 
år husen är uppförda ser “bularna” olika ut. 
När vattensågar började användas fick   des-
sa två släta sidor. Innan, när yxa använts, 
hade utsidan en skarp rygg och insidan var 
planhuggen.84

 

Stor bild: http://www.gotland-hablingbo.se/
Bearbetning: Egen
Liten bild: http://www.rutewoodcraft.com/bildarkiv.htm
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Arkitektur   
För att tydliggöra kopplingen till den moderna arkitek-
turen har en mood board/ett formalfabet med inspiration 
av  funktionalism och nymodernism använts. (se fig. 33)
Detaljer, funktioner, former, material  och uttryck från 
villor, friggebodar och offentliga byggnader har inspir-
erat.   

modern Arkitektur
FunktionALism &
nymodernism 
I dagens huskataloger finns ofta en flik med “mod-
erna hus”, karaktäristiskt för dessa är att de är av 
funktionalist isk- och nymodernistik utformning.  
Kubistiska huskroppar med stora fönsterytor. Ofta vit-
putsade med partier av liggande träpanel. Husen domine-
ras av modeller med platt eller pulpetformattak.

Fig. 33
Fig. 1-6 Kollaget utgör det  formalfabet som använts för att tydliggöra 
vad som menas med begreppet “modern arkitektur”.

Fig.1-4,6. Ur husserien Basic, Willa Nordic
Fig.5. Marieholm, Götenehus
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skissfas
Skissfasen inleds med skisser av kurens grundform, alla 
applicerade funktioner, såsom bänk, information och 
dylikt utelämnas i detta skede. Även taket utelämnas. 
Med funktionsanalysen, mood boarden och branschens 
rekommendationer som underlag behåller kuren sin 
traditionellt rektangulära form, dels av praktiska skäl och 
dels av formmässiga. Eftersom den modulära funktionen 
har en central roll i syftet för produktutvecklingen skissas 
olika sådana lösningar och sammansättningsmetoder 
från andra sammanhang appliceras i detta. 

För att busskurerna ska kommunicera med de geo-
grafiska områderna, som förtydligats med mood boards, 
och passa in på landsbygden skissas varianter för respek-
tive område. Inspirationen från mood boardarna består 
såväl av uttryck och känsla som funktion och konstruk-
tion. Gamla tekniker inspirerar till nya. Olika idéer på 
takkonstruktioner skissas i samband med konstruktions-
skisserna och landskapsskisserna.

skissFAs 
konstruktion

Kur med metallstomme och 
sektioner av panel som kan 
förändras.

Kur med väggblock och ned-
sänkt tak

Kur med väggblock, 
halv-i-halv-konstruktion

Utifrån tidiga skisser på kuren väljs några ut och vidare-
utvecklas till tre koncept

Kur med väggsektioner som 
hålls samman av hörnbeslag
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skissFAs

kritiska punkter med risk för att fjädern inte håller.
För att pulpettaket ska inneha någon lutning krävs 
att sektionerna finns i flera olika höjder, vilket sänker 
smartness-känslan.

skiFtesverk

Skiftesverks konceptet fungerar så att hörnpelare försed-
da med spår utgör stommen och panel eller annat väg-
gmaterial förs ned i spåren. Hörnpelarna kan utgöras av 
annat material än trä, exempelvis stål eller aluminium.

FöRDELAR: Enkelt att variera panelsektionerna med 
till exempel lösa plankor. Väggsektionerna behöver inte 
utformas för att hålla konstruktionen. Hörnpelarna kan 
varieras i material och dimension. Taket kan fästas i 
hörnpelarna som kan vara varierande höga. Underlättar 
underhåll eftersom panelsektioner eller brädor kan bytas 
ut.
NACKDELAR: Med detta tak försvåras underhållet och 
taket måste lyftas bort för att det ska vara möjligt.

sAmmAnFAttning 

konstruktion
Samtliga koncept har potential att utvecklas för att 
fungera i sammanhanget och för att konstruktionsmäs-
sigt svaga punkter ska minimeras. De koncept som valdes 
för vidareutveckling är den som kallas skiftesverk, i kom-
bination med halv-i-halv-kuren. Den moderna känslan av 
block och takkonstruktionen från halv-i-halv-konceptet 
följde med och inspirerade till den slutgiltiga moderna 
skiftesverkskuren med landsbygdskänsla. 

koncept
hALv-i-hALv

Detta koncept fungerar på så vis att kurens samtliga delar 
förses med spår som sträcker sig över materialets halva 
bredd. De båda kortsidorna förs ned i den bakre väggens 
spår

FöRDELAR: Enkelt att tillverka väggarna i moduler av 
reglad stomme. Monteringen kan ske utan fästanordnin-
gar, såsom spik eller skruv. Det kan ses som en modern 
tappning av knuttimring. Taket innanför väggarna ger ett 
modernt uttryck.
NACKDELAR: Kan bli aningen instabilt och svagt i om-
rådet vid sammanfogningarna. Känslig för vind.

spont

Konceptet spont är inspirerat av just not- och 
fjäderteknik en som tillämpas på olika typer av paneler, 
både för inom- och utomhusanvändning. Den fungerar 
på det viset att fjädern, som sticker ut, förs i noten, som är 
ett spår. 

FöRDELAR: Enkelt att bygga i väggsektioner med en 
utstickande fjäder på ena sidan och ett insjunket spår, not 
på andra sidan.
NACKDELAR: Skarvarna mellan sektionerna blir 
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skissFAs dALArnA

skissFAs LAppLAnd

Halv-i-halv-konstruktion likt 
ett tält

Liggande stockar 

Halverade stockar modernare 
tappning av pyramidkåta

Trefot, inspirerad av en kåta Rund med slanor om tak

I ett stycke

Välvda gavlar med sadeltak

Knuttimrad med snickargläd-
je, bänk i pinnvariant 

Vad vore väl Dalarna utan 
hästen?

Rektangulär med lockpanel Röd kur med vita knutar, 
hörnbeslag

Knuttimrad kurbits och 
tegeltak

Luftig takkonstruktion Klassisk kur i lockpanel
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skissFAs

skissFAs BohusLän

Sjöbodar med brygga Rektangulär med sjömärken 
i ribbor

Sjöbodar med bås

skissFAs gotLAnd

Betongkur Modell: Vindskydd Torvtak Väderkvarn

Betognblock, med nedsänkt 
tak

Ringmur-kur Väggar av träribbor och 
grästak
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skissfas landskap i 
konstruktion
För att kombinera ihop landskapen med vald konstruk-
tion behövdes ytterligare lite mer skissande. Tänkbara 
paneler för varje område skissades. 

LAppLAnd
 För att ge kuren en lappländsk touch skissades flera vari-
anter med stockpanel, inspirerad av kåtorna av halverade 
stockar med pyramidtak. Stockpanel stående, liggande, 
diagonal och i annan formation. Stockpanelen känns lite 
tråkig och inte så spännande och modern. Den välvda 
formen som stockpanelen har inspirerade till ytterligare 
skisser. Detta ledde till att halverad rundstav skissades 
i olika kombinationer. Den halverade rundstaven som 
utgör en halvcirkel ger associationer till solnedgång och 
med dessa, något långsökta tankegångar, skissades flera 
kombinationer av paneler i profil.

Skisser och tankar på att använda vildmarkspanel/
okantad panel för att knyta samman kurer med Lappland 
har också funnits.

dALArnA
Dalarnas dominerande byggnadsteknik, knuttimring  in-
spirerade även i detta skede i skissningen. De grova tim-
ret kom att ersättas av smala ribbor som i hörnen bildar 
en modern tappning av den traditionella knuttimringen. 
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BohusLän
Områdets rika panelarkitektur har utgjort grundin-
spirationen i skissfasen för Bohuslän. Lockläktpanel är 
den panel som känns mest rätt och den har inspirerat 
till varianter av panelen. Även snickarglädjen har varit 
dominerande inslag som gärna utvecklas och appliceras 
på kuren Bohuslän.

gotLAnd 
Det karga landskapet och det väderbitna, grånade träet 
och bulhusen har inspirerat till att skissa på paneler 
grova paneler, med plankor att trava i skiftesverket.
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skissFAs

Skissning och funktionsanalys för bänk resulterar i en 
bänkkonstruktion där bänkens konsoller utgörs av sam-
ma typ av profil som kurstommen är uppbygd av. Mellan 
profilkonsollerna, som är fäst i kurmodulernas stålpro-
filer, placeras plankor. På så vis förhindras sabotage och 
risken att plankor/brädor demonteras från bänken.

skissfas sittplats
I kuren ska en sittplats finnas och enligt rekommenda-
tioner finns flera mått och angivelser om hur den bör 
vara placerad och utformad för bästa tillgänglighet. Flera 
varianter skissades för att passa kurens konstruktion och 
uttryck.

Bänk av plank och konsol med 
snedstag.

Konsoler inspirerade av snick-
arglädje. Sittyta av plank.

Konsoler inspirerade av snick-
arglädje., med resningsstöd. 
Sittyta av plank.

Konsoler av plattjärn med 
snedstag och resningsstöd. 

Konsoler och resningsstöd av 
plattjärn. Sittyta vägformad av 
smala ribbor.

Konsoler och resningsstöd 
av plattjärn. Sittyta inkilad i 
konsoller

Konsoler av stålprofiler, i vilka 
sittytan kilas in.

Fig. 34 Bänk med konsoler av U-profil och ett resningsstöd av plattjärn.

Grafik: Egen

Fig. 35 Ståstödet utformades för att passa ihop med bänken .

Grafik: Egen
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resultat & Analys
Genom arbetet har jag kommit fram till hur viktigt 
resenärerna faktiskt tycker att det är med busskurer på 
hållplatsen samt hur en modern, modulär och anpass-
ningsbar busskur i trä kan se ut och arbetets frågeställ-
ningar är därmed besvarade.
Designprosessen har utgjort grunden i arbetet och inspi-
ration från modern arkitektur och fyra svenska landskap 
har legat till grund för dess utformning.

Resultatet av arbetet är alltså ett modulsystem för 
busskurer där stommen utgörs av sektioner av U-profiler 
i galvaniserat stål och väggarna av plankor eller hela 
paneler. Den övre delen av gavlarna går enkelt att lyfta 
av för att byta ut plankor eller paneler. Gavlarna utgör 
varsin modul med bredden 1200mm respektive 600mm 
och bakstycket består av minst en modul på 1200mm. 
Modulerna fästs ihop med varandra genom bultar, samt 
fästes i den prefabricerade betongplattan med bultar.

Bänken är en modulbredd bred, 1200 mm och fästs i 
bakstyckets vertikala profiler. Den består av två konsoler 
av profiler i samma dimension som den övriga kuren. Ett 
ståstöd kan också monteras på den andra bakstyckes-
modulen. Bänk och ståstöd förblir träfärgade i samtliga 
förslag, möjligtvis kan en skyddande lack appliceras för 
att skydda ytan. Anledningen till att jag valt en ofärgad 
sittyta är att den utsätts för slitage och kan lätt se ut att 
vara i behov av underhåll då färgen börjar nötas bort. 
Kontrasten mellan de målade väggarna och den träfär-
gade bänken skänker kuren en tydlighet och en kontrast 
som kan vara till fördel för synskadade. Kuren är fäst i en 
prefabricerad betongplatta.
 

Halv gavel underlät-
tar utsikt mot buss och 
insyn för chaufför

Avtagbar överdel förenklar 
reparation

Fig. 37 Kurstomme med demonterade överliggare 
samt med bänk och ståstöd.

Fig. 36 Metallstomme som visar de avtagbara överdelarna och halvgav-
eln som underlättar insyn och utsikt.



44

resuLtAt LAppLAnd

kurA - iLappland
KURA iLappland är en kur som passar in i det lappländ-
ska landskapet och samtidigt sticker ut i omgivningen. 
Med panel av olika trävaror, halverad rundstav och brä-
dor i olika dimension skapas ett spännande uttryck som 
är inspirerat av det kuperade landskapet och midnattsso-
lens oranga sken. (se fig. 38)

Taket är beklätt med papp och trä. Trämaterialet som 
har valts är ändamålsenligt för takbeklädnad och utfor-
mat för att vattenavrinning ska vara möjlig. 

Fig. 38 KURA iLappland med orange halverade rundstavar i panelen

Grafik: Egen

Fig. 39 Den lappländska kuren bakifrån.

Grafik: Egen
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kurA idalarna
KURA iDalarna är resultatet av den moderna kur som 
passar i Dalarna. De röd-målade panelsektionerna är 
försedda med läkt, smala ribbor som i hörnen bildar 
möten med inspiration från den traditionella knuttim-
ringen. (se fig. 40) Färgen som valts är en till tonen fa-
luröd akrylat färg. Då den faluröda slamfärgen fäller och 
kan ge upphov till fläckar på kläder är den inte lämplig 
till ändamålet eftersom väntande resenärer förväntas luta 
sig mot kurens insida när de sitter på bänken eller lutar 
sig mot ståstödet. Stålstommen är på KURA iDalarna grå 
eller dalablå.  

Taket har i grundutförande en reglad stomme med 
rå  spont och kan i detta fallet beläggas antingen med 
takpapp eller plåt som efterliknar tegel. Eftersom riktigt 
taktegel är tungt kan den efterliknande plåten vara ett 
bra alternativ. Nackdelen med plåttak kan vara att det vid 
nederbörd smattrar högt, vilket kan vara irriterade för 
resenären. Ljudet dämpas dock av råsponten.

Fig. 41 KURA iDalarna med grå stomme, här med bänk utan resn-
ingsstöd och ståstöd.

Grafik: Egen

 

Fig. 40 KURA iDalarna med modern knuttimring.

Grafik: Egen
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kurA iBohuslän
KURA iBohuslän är utformad för att passa in i områden 
kring Västkusten, där bebyggelsen domineras av rik 
panelarkitektur. Den vita lockläktpanelen och de gråa 
modulsektionerna är direkt inspirerad från områdets 
bebyggelse. Likaså snickarglädjen i metall som pryder 
kuren. Den galvaniserade kurstommen skapar en fin kon-
trast mot den vita panelen,, som lämpligtvis målas med 
latexfärg. 

Taket är i papp eller plåt som efterliknar tegel.

Fig. 42 KURA iBohuslän med lockläktpanel och snickarglädje, bänk 
och ståstöd.

Grafik: Egen

 

Fig. 43 KURA iBohuslän sedd ur chaufförens perspektiv.

Grafik: Egen
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kurA igotland
KURA iGotland är den kur som utformats för att passa 
det gotländska landskapet. Stommen är i galvaniserat stål 
och väggarna av kraftigt regelvirke. De breda plankorna 
förs ner en och en mellan modulerna vertikala profiler 
och bildar en vägg. (se fig. 44,45) Det finns på så vis också 
möjlighet att byta ut en planka, på valfri höjd och ersätta 
den med exempel vis glas eller plexiglas för att främja 
ytsikten ytterligare. Väggarna ska ha en grå ton, likt den 
som järnvitriol ger ohyvlat virke, antingen genom att vara 
obehandlad och på naturligt sätt få den gråa nyansen, 
eller genom att behandlas med lasyr av grå ton.

Taket på Gotlandskuren ska vara med ett underlag av 
papp och ett toppskikt av växtlighet, antingen torv eller 
sedum. 

KURA iGotland har även byggts i fullskalig modell. (se 
fig.47)

Fig. 44 KURA iGotland med breda väggplankor inspirerad av de got-
ländska bulhusen och skiftesverk

Grafik: Egen

 

Fig. 45 KURA iGotland, här med obehandlat virke.

Grafik: Egen
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kurA iprofil
KURA iProfil är ett exempel på hur kurserien KURA kan 
användas för profilering och marknadsföring. Enkelt kan  
färger och material anpassas för att passa beställaren och 
dess företag, kommun eller förening.

Väggarna kan, för att ge några exempel, varieras 
mellan olika paneltyper samt  impregnerat och värme-
behandlat virke. Både impregnerat och värmebehandlat 
virke kräver minimalt med underhåll, vilket passar för 
ändamålet.

Vid val av plankor som väggmaterial kan företagsets, 
kommunens eller föreningens logotyp fräsas ut i mate-
rialet för dekorativ marknadsföring,på ett tåligt vis. (se 
exempel fig. 46)

Fig. 46 KURA iProfil med breda väggplankor som ger möjlighet att 
fräsa ut logotypen. Den röda stommen markerar kuren på ett bra sätt 
och drar till sig uppmärksamhet .

Grafik: Egen

 

resuLtAt
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prototyp
I detta arbete har även en prototyp i fullskala byggts 
för att kunna uppleva produkten realiserad. Prototypen 
representerar busskuren KURA iGotland, vilken har en 
stomme av grålackerade stålprofiler som imitation för 
galvaniserade stålprofiler som är det egentliga materialet. 
Virket består av regelvirke 45x145mm som behandlats 
med ett tunt lager svart lasyr, vilket ger den rätta känslan 
av väderbitet eller järnvitriolbehandlat virke. 

Fig. 47 KURA iGotland som fullskalig prototyp. Stomme av grålack-
erad stålprofil och svartlaserat virke 45x145mm.

resuLtAt

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50 Fig. 51

Fig. 48 Kur sedd i körriktning

Fig. 49 Kur sedd från helgavel

Fig. 50 Detaljbild av bänkkonsol

Fig. 51 Detaljbild av ståstöd och dess konsol
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diskussion

har hjälpt mig att finna olika uttryck i samma grund-
form. För att ett modulsystem inte ska omfatta oändligt 
många delar är det ofta utformat för att förändra vissa 
detaljer på ett enkelt sätt och förändra uttrycket. I och 
med att jag har valt att i de karaktäristiska förslagen att 
utgå både från inspirationsbilder och från byggvaruhus-
ens standardsortiment har de fyra förslagen alla försetts 
med olika varianter av sågade trävaror. Jag anser inte att 
detta är ett misslyckande eller ett problem, att inte kunna 
begränsa antalet material, utan snarare en indikation 
på att variationsmöjligheterna är många och att kurerna 
kan göras individuella. Ett av de svåraste momenten i 
själva design-/och konstruktionsfasen har varit att välja 
lämpligt material för stommen. Stål eller aluminium var 
den stora frågan. Eftersom båda materialen med ”rätt” 
behandling är lämpliga för ändamålet har det varit ett 
moment som har tagit mycket tid, fördelar har vägts mot 
nackdelar och så vidare. Det som slutligen fick bli den 
avgörande faktorn är att aluminium är mjukare och där-
för känsligare för plogskador och andra skador och kan 
då kräva mer reparation är stål. Jag har även kollat runt 
i stadsmiljö och kunnat konstatera att stål är det mest 
förekommande. Galvaniserat stål är det slutgiltiga valet.  

Förslag till fortsatt 
arbete
Ett fortsatt arbete med denna produktutveckling skulle 
kunna anta en mer produktionsteknisk riktning. För 
eventuell produktion är det nödvändigt att göra  beräk-
ningar på material- och produktionskostnader. Detta 
skulle det fortsatta arbetet kunna behandla, samt att 
utreda hur försäljning i teori och praktik skulle kunna 
utformas.

Ett fortsatt arbete skulle också kunna innebära att fler 
varianter inspirerade av  fler landskap och eventuella 
tillbehör utvecklas. Tillbehör så som solcellsbelysning, 
realtidtabeller, cykelställ och andra finesser som förhöjer 
upplevelsen av att vänta på bussen och skapar en trygg 
atmosfär i kuren. 

diskussion
I Undersökningsfasen, där arbetet till stor del hand-
lade om att genom telefonsamtal och mailkontakter ta 
reda på vem som bygger, äger och underhåller kurerna 
förvånades jag av över den bristfälliga organisationen 
kring kurerna och hur lågt prioriterat det faktiskt verkar 
vara. Något jag också reagerar över och tycker är konstigt 
är att det är kommunerna och ibland föreningar som äger 
kurerna och inte länstrafikbolagen själva. För att skapa en 
positiv helhet och upplevelse av kollektivtrafiken borde 
det vara enklare om ett företag eller en organisation 
an svarade för allt och på så vis värnade om ett samman-
hållet uttryck och en sammanhållen profil som går hand 
i hand med företaget/organisationen. Det anses inte sam-
hällsekonomiskt att uppföra en kur om hållplatsen har 
färre påstigande än 20 stycken per dag, men jag tror att 
det är viktigt att bortse från detta nu och förse så många 
hållplatser som möjligt med väderskydd, inte bara för att 
varje ny resenär som kan tänkas ta bussen bidrar till att 
vi kommer närmare målet med fördubblad kollektivtrafik 
år 2020, utan även för att det är ett ypperligt tillfälle för 
marknadsföring. Det behöver inte handla om att appli-
cera stora reklamaffischer likt kurerna i städerna, utan 
det skulle kunna innebära att en logotyp eller kommun-
vapen appliceras. 

I Sverige räknas 10 procent av landets hållplatser vara 
belägna på landsbygden. Hur landsbygd då denfinieras 
vet jag inte, men jag anser att de hållplatser utanför 
stadskärnan, som inte är prioriterade hållplatser med 
glaskur och som kanske är för centrala för att räknas 
som landsbygdshållplats kan räknas in som potentiella 
pla ceringar för denna kur. Eftersom kuren kan skapas 
utifrån önskade uttryck anpassas den enkelt efter den 
omgivande miljön.

Under de nio år som nu återstår fram till år 2020 
måste de inblandade parterna lägga i en högre växel och 
förstärka den positiva upplevelsen av kollektivtrafiken för 
att kollektivtrafiken ska bli ”…en självklar del av resandet 
i ett hållbart samhälle” 

I och med utvecklingen av busskuren för just lands-
bygd berörs fyra av de fem prioriterade områdena i hand-
lingsprogrammet för den långsiktiga utvecklingen av 
kollektivtrafiken på ett mycket positivt sätt. Kuren bidrar 
till att bytespunkter blir attraktivare och mer tillgängliga 
i det avseendet att användbarheten för personer med 
funktionsnedsättningar höjs. Om hållplatsen dessutom 
planeras om i samband med att kuren placeras dit och 
kraven med kantsten och taktila gångstråk uppfylls 
bidrar det till att tillgängligheten förbättras ytterligare för 
hela busshållplatsen. Kuren bidrar också till att kvaliteten 
inom kollektivtrafiken höjs i och med att resenärer er-
bjuds skydd mot väder och vind och att målet; satsning 
på kollektivtrafik på gles- och landsbygd inkluderas.

I arbetet med produktutvecklingen har beslutet att 
välja ut fyra karaktäristiska områden varit positivt, det 
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BiLAgor

Bilagor

BiLAgA 1
Strukturerad telefonintervju med Erika Rudolphi, X-Trafik  2011-04-01 

Hur stort antal resor gjordes med X-trafik under 2006? 
11 414 000 resor 
 

Hur stort antal resor gjordes med X-trafiik under 2010?  
11 782 000 resor 

 

Antal resor med buss med X-trafik per år 

2006: 11 414 000  

2007: 11 593 000 

2008: 11 955 000 

2009: 11 340 000 

2010: 11 782 000 
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BiLAgA 2

Halvstrukturerad intervju med PH Ekelund 2011-04-01 

Hur många hållplater finns i länet? 
Ca 4000 st 
 
Hur många av dem ligger i städerna respektive på landsbygden? 
Återkommer med svar 
 
Hur många av dem är försedda med kurer i städerna/på landsbygden? 
Återkommer med svar 
 
Har du någon uppfattning om vad som är lämpliga mått på en kur? 
Djup ca 1,5 m  
Längd  2-5 m 
Halvgavel mot chaufför= hälften av djupet ca 0,75m 
Rekommendationer är 0,9 m²/person 
 

Kuren bör inte stå för långt i på hållplatsen, kant i kant med plattformens asfalt är bra. Trafikverkets, 
underentreprenörer, ofta PEAB och NCC, sköter snöröjningen i och runt kurer om den ej står för långt 
ifrån. 
Kuren bör heller inte, ur snöröjningssynpunkt, vara vänd med öppningen mot färdriktningen. 

Taktila plattor för synskadade ska enligt Trafikverket finnas på centrala hållplatser längst de större 
vägstråken till exempel längst E4:an 

Ett dåligt exempel på träkur finns på enligt PH på Sandvalla hlp Trastvägen i Hudiksvall. Kuren kan 
närmast förklaras som en kur med fyra väggar och centrerad ingång. Nyligen har ett fönsterhål gjorts, 
men tidigare var det svårt för chaufförerna att se om det satt någon i kuren och svårt för resenären 
att se när bussen kom. Eftersom att kuren är har en centerad öppning  följer den inte 
rekomenderadationer om att bortre kortsidan ska vara tillgänglig när gående med blindkäpp kommer 
i färdriktningen. Från den väggen ska resenären kunna vända sig i 90 grader mot vägen och kunna gå 
rakt in i bussen, 90 grader i kuren ska bänken vara placerad. Detta fungerar inte med denna kur 
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BiLAgA 3
Antecknignar från samtal med Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun

Kommunen äger kurerna utan reklam, i och utanför centralorter.

Det finns inga riktlinjer om hur de ska se ut, men kommunen bygger själva sina träkurer. Ofta placeras de efter vägar som 
Trafikverket äger och de sköter då snöröjningen

Vid planering av nya områden tas kollektivtrafiken alltid i beaktning.

Halvstrukturerad intervju med Anna-Stina Ljungbjörk, Kollektivtrafikansvarig på Gävle kommun 

J: -Ni jobbar ju för att utveckla kollektivtrafiken efter medborgarnas resbehov. Att resa med tåg/buss 
ska vara smidigt och naturligt val i vardagen, skriver ni på er hemsida, Har ni kartlagt medborgarnas 
resbehov? 

A-S: -Resbehoven kartlades i början av 2000 och linjeförändringar i busstrafiken  skedde 2004. 
Resbehoven finns i Gävle kommuns Trafikstrategi del 1 och omfattar hela kommunen.  Trafikstrategin 
innehåller även finns riktlinjer för hållplatser att luta sig mot. 

J: -Äger kommunen alla busskurer i kommunen som inte är reklamfinansierad? 

A-S: -Kommunen äger i stort sätt alla busskurer, enskilda ägare kan förekomma. Kommunen bygger 
egen kurer i trä efter ritning för att få en enhetlighet 

J: -Vad gör ni för att utveckla busstrafiken? Finns busskurer och hållplatser med som en punkt i 
utvecklingen? 

A-S: -Ca 5 kurer/år ofta i samband med något annat projekt. Längst trafikverket vägar placerar de ut 
betongplattan.  
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BiLAgA 4
Mailintervju med Ann Gottvall, Nordanstigs kommun 
 
-Äger kommunen alla kurer längst vägarna?  
         
Både i och utanför centralorterna? Om inte, vem äger dem då och har ni beviljat bygglov för 
dem? 
- Nej, det finns även de som ägs av landstinget och av byaföreningar t ex. Kommunen har beviljat 
bygglov, och även stått för bygglovskostnader när föreningar byggt egna kurer. 
 
-Får en kur som står på kommunal mark se ut hur som helst, eller finns några riktlinjer?  
Den får inte se ut hur som helst, det finns en modell som någon ritat en gång, som förslag på hur den 
ska se ut, alla är inte lika, men vi försöker få enhetlighet på de vi har. 
-Har kommunen ansvar för underhåll av kurerna, så som målning, skottning, sandning, 
städning etc.? Om inte, vem har det ansvaret?  
 
Ja, för våra egna kurer ansvarar vi för underhåll. skottning görs lite olika beronde på om väghållaren 
gör det elelr inte (tyvärr är det snövallar in i många!) alla kurer har inte någon snvarig! det borde vara 
"ägaren" av kuren som tar det ansvaret. Det är luddigt. MEN i Ilsbo där föräldraföreningen varit med 
att sätta upp kurer, har vi dagisbarn som går och städar! 
  
 I Nordanstigs kommuns Miljö -och klimatstrategi 2009-2014 har kommunen som mål att 
"verka för att öka det kollektiva resandet" och det genoom att bland annat se över hållplatser 
och kurer och anpassa för resenärerna.  
-Har det arbetet påbörjats, eller hur fungerar det? 
Nej inget är påbörjat, det är intressant, för ingen av oss tjänstemän har riktigt det ansvaret... 
Jag ska ta upp det på vår nästa trafikberedning! 
 
Som ansvarig för denna del i Miljö -och klimatstrategi-dokumentet står 
kollektivtrafikansvarig, X-trafik.  
-Menas det att det är kommunen i samarbete med x-trafik som ska göra detta, eller bara X-
trafik? 
        Jag vet faktiskt inte, måste ta reda på det! 
 
-Finns det någon vision hos ansvariga om hur de vill att hållplatser/busskurer ska se ut inom 
kommunen? 
Nej, inget uttalat. 
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BiLAgA 5
Anteckningar från samtal med Håkan Löjdström, Tekniska förvaltningen Hudiksvalls kommun,  
2011-04-26 
 
Håkan Löjdström är ansvarig arbetsledare för gatuunderhållet inom Hudiksvalls kommun och har lång 
erfarenhet av snöröjning. 
 
På min fråga om vilken takvinkel som är bäst på en busskur svarar han att bakåtlutande pulpettak är 
bäst, eftersom ingen snö riskerar att rasa framför ingången. Andra takkonstruktioner fungerar också 
och snöröjning framför kuren är ändå nödvändigt, även om kuren har ett pulpettak. 
 
Jag frågar också vilket material han tycker passar bäst för ändamålet, och svaret blir först aluminium 
för att det är lätt, men efter min följdfråga om hållbarhet och plogskador blir slutsvaret stål. Stålet är 
hårdare och inte lika lätt att skada som aluminium. Galvat stål används ofta i stadsmiljö som utsätts 
för den här typen av slitage. Håkan säger också att de har svartlackerade lyktstolpar i stål och att 
färgen håller bra. 
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BiLAgA 6
Hej Jennie, 

Vi har satt upp ett försök med tre olika slags hållplatsbelysning med solceller på Tjörn. Se 
http://nyttljus.se/Busskurer_utvardering1.asp . På http://nyttljus.se finns också en filmsnutt om en 
del av försöket.  En fjärde sort är belysning till hållplats utan kur, men personligen tror jag att 
väderskyddet är viktigare än ljuset för den som väntar.  

Vi har blivit förvånade att de har lyst så bra trots den värsta vintern på länge. Det är intressant att se 
hur litet ljus som egentligen behövs.  

Ena sorten är släckt, tänds på full styrka när man går in i kuren och slocknar efter en stund igen. 
Andra sorten har en svag grundbelysning samt en lysknapp på väggen som man kan tända full styrka 
med och som går ner igen efter en stund. Tredje sorten har samma ljusstyrka hela tiden. Alla tre lyser 
så bra att man kan läsa tidtabellen. Alla lamporna är diodarmaturer (”LED”).  

Varje system har fyra eller fem delar: solcell, batteri, lampa, styrenhet och ljussensor, rörelsesensor 
eller lysknapp.  

Vi har ännu inte gjort någon dokumenterad utvärdering av försöket. Ifall du vill åka dit själv och titta 
så hör av dig igen så hjälper vi dig att hitta.  

Med vänlig hälsning 

M. Martin Strid 

Energitaktiker 
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BiLAgA 7
Sammanfattade anteckningar från studiebesök på Svenska LjusneHus, Ljusne med Clas Melander 

Husen är modulära och byggs i delar. Väggarna byggs i fabriken och monteras ihop till större enheter. 
De större enheterna transporteras till byggplatsen och flera sådana byggs ihop för att bilda 
huskroppen. Antalet delar i huskroppen är beroende på hur stort huset är. 

Även taket byggs i delar som monteras dit på plats. 
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BiLAgA 8
Hej Jennie. 
Visst hjälper jag dig. 
Jag tror att aluminium och stål har olika livslängd i den applikation du tänkt dig. 
Stål är trots allt betydligt starkare mot åverkan och korrosion (vägsalter, etc). 
Om du anser att de kan ha olika livslängd så kan du räkna upp värdena nedan för den som har 
kortare livslängd. 
Tex om stålet har 30% längre livslängd så lägger du på värdena för aluminium med 30%. 
 
Sen beror det också på vad man menar med "miljösynpunkt". Om man bara fokuserar på 
klimatpåverkan dvs. koldioxid kan en av dom  bli bäst men om man tittar på alla miljöproblem som 
drabbar livet på jorden (mänsklig hälsa, ekosystem och naturresursuttag) kan det bli den andra som 
är bäst. 
Därför har jag plockat fram två perspektiv åt dig, klimatpåverkan och total miljöpåverkan, se 
resultatet nedan. 
 
Dessutom har jag även räknat med att profilerna måste skyddas mot korrosion om de skall sitta 
utomhus. För stålet är det nog varmförzinkning som är aktuellt. För aluminium är det anodisering. Jag 
har inte tagit med ev.lackering, men det blir nog ung. samma för båda materialen så det kan vi 
utlämna för jämförelsens skull. 
 
Så här blir det med samma livslängd: 
 
Klimatpåverkan: 
 
Stålprofil 
Framställning av stålet i profilen:  7 kg CO2ekv/m 
Rullformning av profil: 0,6 kg CO2ekv/m 
Varmförzinkning 200um av profil: 0,02 kg CO2ekv/m 
Totalt: 7,62 kg CO2ekv/meter profil 
Aluminiumprofil 
Framställning av aluminium i profilen: 10,1 kg CO2ekv/m (materialet är normal handelsstandard och 
innehåller en mix av nytt och återvunnet material) 
Extrudering av profil: 1,21 kg CO2ekv/m 
Anodisering 20um av profil: 1,23 kg CO2ekv/m 
Totalt: 12,54 kg CO2ekv/meter 
 
Total miljöpåverkan (Eco-Indicator): 
Eco-Indicator innehåller alla påverkansfaktorer: 
Cancerogener, luftpartiklar (organiska och oorganiska). klimatförändring, strålning, 
ozonlagerförstöring, miljögifter, försurning/övergödning, markanvändning, mineraluttag och fossila 
bränslen. 
Stålprofil 
Framställning av stålet i profilen:  1,25 points/m 
Rullformning av profil: 0,04 points/m 
Varmförzinkning 200um av profil: 0,004 points/m 
Totalt: 1,3 points/meter profil 
Aluminiumprofil 
Framställning av aluminium i profilen: 0,86 points/m (materialet är normal handelsstandard och 
innehåller en mix av nytt och återvunnet material) 
Extrudering av profil: 0,080 points/m 
Anodisering 20um av profil: 0,084 points/m 
Totalt: 1,02 points/meter 
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Mina kommentarer 
Ur miljösynpunkt hade jag nog valt stål även om stålet är ca. 25-30% sämre totalt sett. Jag är 
nämligen säker på att stålet har en längre livslängd, mer än de 25-30% som stålet är miljösämre än 
aluminiumet. Dessutom blir det ju även miljöpåverkan varje gång skadade delar skall bytas ut, men 
det är en annan del av analysen, underhållet av busskuren, som vi inte gör här och nu. 

Lycka till med resten. 

//Micke 

 


