
GESTALTNINGSPROGRAM

MÖBLERING

MARKBELÄGGNING

MATERIAL

Som en del av redovisningen av hur Stockholms 
vattenburna kollektivtrafik kan komma att se ut 
ingår utformningen av ett gestaltningsprogram. 
I detta program redovisas hur markbeläggnin-
gen kan komma att se ut, vilka material som 
skulle komma att användas samt hur möblerin-
gen på kajer och hållplatser skulle komma att 
utformas. Till höger redovisas markbeläggnin-
gen i sett från ovan. Materalvalet är tänkt att 
tydliggöra de olika cykel- och gångstråken samt 
att göra skillnad på stråk där man förväntas röra 
sig och områden där det kan förväntas att man 
rör sig mindre.

Materialvalen utgår från byggnadens fartyg-
splåt. Denna plåt återvinns från gamla fartyg 
och hamnbyggnader, rostbehandlas och svetsas 
samman till hållplatsbyggnaderna. Denna åter-
vinning sker dels av miljöskäl men även för att 
ge en påminnelse om de gamla hamnområden 
och industriområden som annars snart kom-
mer falla i glömska. Plåten är slittålig och vä-
derbeständig. Detsamma gäller markbeläggnin-
gen i form av betong, asfalt och sten. Liknande 
markbeläggningsmaterial används idag vid sta-
dens övriga kajer och ger på så sätt ett enhetligt 
intryck. Slutligen används ek till hållplatsen och 
kajens bänkar.

All möblering är utformad för att bidra till ett 
enhetligt intryck tillsammans med hållplatserna 
och markbeläggningen. Materialet är av samma 
återvunna fartygsplåt som hållplatserna vilket 
gör att även möbleringen är rostbehandlad och 
slittålig. Möbleringen har till största del egen 
infälld belysning. Denna belysning är viktig, dels 
för föremålet som sådant, men även att det ger 
kajen en gemensam allmänbelysning. 

Till höger visas markbeläggningen och materialvalen i 
sitt sammanhang genom hållplats LARGE vid Slussen.
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