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Landmärke

Pelare markeringar av fornminnen
Rösen markeringar av höjdpunkter Snarare än att uppfatta arkitekturen som en 

neutral inställning, en ram som matrialiseras 
i et socialt program eller objekt, är detta 

ett verk som dyker upp som arkitektur eller 
mer exakt, de enskilda beståndsdelarna 

engagerar former och material i relation till 
landskapet. Detta identifierar fysiska och 
rumsliga egenskaper i både landskap och 

arkitektur, som iscensättes i ett omfattande 
konstnärligt projekt: Genom att skapa en 

rymd som, skalalöst och fantastiskt, vrider 
sig runt en plats, mellan rörelse och tillstånd 

mellan flytande korridorer och stabila 
punkter. Som et ’öppet arbete’,  fritt  efter 
Umberto Ecos dialektiska förnuft: Flexibelt 
och dynamiskt, men också konsekvent och 

fokuserat, materialiseras projektet.

Förslaget är strukturerat i skikt av 
berättelser som är överlagrade, genom vilka 

vi bygger broar mellan kulturellt skapade 
motsättningar som historia och nutid, natur 

och kultur:
Det befintliga landskapet av höjder, platåer, 

och tvärgående korridorer av sprickdalar 
överskrivs av nya trafikala nätverk och 
korridorer, som återigen, överlagras av 

ett antal punktnedslag, en addition av nya 
historier, som fogar sig till landskapet, mellan 

det givna och det som komma skall.

Platsens potential översätts i olika grader 
av hastighet och process. Vi inbygger ett 
släktskap mellan skenbara motsättningar, 
från tröga, oändligt långsamma, geologiska 

landskapsförändringar till radikalt annorlunda 
samtida hastigheter, liksom ljus och 

trafikhastigheter. 
Landskapliga hastigheter (den långsamma 

topografiska förändringsprocessen, 
de ekologiska systemens utveckling, 

vandringar i landskapskorridorer, såkallade 
faunapassager).

Topografi och landskap (långsamma 
topografiska förändringsprocesser, 

ekologiska systemer, vandringer i landskaps 
korridorer, vatten / skog / äng, och 

faunapassager). 
Trafik hastigheter (låghastighet; cykel / 
promenad och höghastighet; bil / tåg).

Ljushastigheter (naturligt och artificielt ljus).

Det stillastående varandet ser vi som massa 
i form av cirkulära punkter, som är placerade 

i landskapet. Punkterna av massa speglar 
landskapets variation i skala, från ’det lilla’ 

(mindre än mänsklig skala och stadsstruktur) 
till ’det stora’ (större än mänsklig skala, 
etc). Vi avhåller oss konsekvent från att 

ge mellanskalan för stor dominans  - 
den skala som kulturellt betingar urban 

stadsutveckling. Istället spänns rummet ut 
mellan punkter av skalamässiga motpoler. 

Punktnedslagen organiseras som en serie av 
element som utgör en ’familj’. En familj som 
både fusionerar och frigör sig från varandra. 

Geometrin av precisa cylindriska avtryck 
ställer elementen i kontrast till det naturliga 
landskapet och den lokala stadsstrukturen. 

Familjen verkar inom en motsägelsefull 
logik som bygger på att kombinera maximal 

självständighet med gemenskap. Spänningen 
skapar planens geometri, - som en lek mellan 

oberoendet och samhörigheten.
Familjen består av:

Samband och samhörighet
Platsen är öppen och tillgänglig från alla håll.  
Ett omfattande stigsystem ger möjlighet att 

gå på upptäcksfärd i landskapet, både på 
syd- och nordsidan av E18. Samtidigt skapar 

en höjd mot öster avskärmning mot de boende 
i närheten. Härifrån fås utsikt och överblick.

Genom att dirigera passager och spår i 
landskapet, tillgängliggöra det, förs nya skikt 
av rumslig komplexitet till platsens redan rika 

natur- och kulturmiljö. Nya billder tillskrivs 
som förändrar den visuella kommunikationen 
i området. Effekten blir känslan av rörelse 

på flera plan och att arkitekturen både 
blir närvarande och aktiv. Nya former för 

kontinuerlig metabolism skapas. Platsen blir 
’hel’ genom att relatera till ’alla’ - från små 

till stora. 

Den öppna strukturen och spännvidden mellan 
det lilla och det stora, skapar en ny visuel 

komplexitet, där varje enskild plats är både 
förenad och skild från de andra. Området 

erbjuder enskildhet och gemenskap, glimtar 
av natur och självreflexion, med plats för 

både vila och aktivitet. 

Det förekommer ett klart sammanhang 
mellan sättet som detta landskap av rum är 

konstituerat på, och sättet som det skall 
användas på. Själva produktionen av rummet 

är inte funderat på solitära ikoner och objekt, 
utan är i sig självt en process som vidgar och 

utvecklar landskapets befintliga historia. 

Allmänt försöker projektet att placera sig 
mellan det fysiska och sociala. Avsikten 
är en önskan om att införa nya hirarkier, 

nonnarrative strukturer utan början eller slut. 
Nya hirarkier, som exponeras mot en värld av 
information - informationssamhället -  och 

som med sina osynliga raderade gränser 
kombinerar det personliga och det kollektiva, 

det lokala med det globala.

Förbindelser
Förbindelser etableras över och under E18 

och tillgängliggör både Järvafältet och 
de stora ängarna nordväst om Barkaby. 

Framtida bebyggelse placeras i söder, som 
en del av de element som ingår i familjen. 

Bebyggelsen är solidarisk med landskapets 
sammansatta blandning, som en del av den 
naturliga skalavariationen. Trafiklogistiken 
i området ändras inte. Gångtrafikanter och 
cyklister hänvisas till et finmaskigt stignät 
som förenar områdets alla delar. Parkering 

etableras under terräng, under en av 
vattenspeglarna.

Projektet arbetar för att utöka och utforska 
rum som ligger i skärningspunkten mellan 
det materiella och det virtuella, rum som 
förenar dynamiska, föränderliga, fysiska 

strukturer med sociala parametrar. Utöver 
projektets objekt, som spinner ett collage av 
geometriska fragment i rummet, är befintliga 

och nya rörelsemönster, samt de urbana 
miljöerna, en del av ’planens” sammansatta 

verklighet.

Spänningen i planen uppstår där landskapet 
co-existerar med arkitekturen. Framför allt 

ligger engagemanget i att utforska oförenliga 
motsatser. I detta möte kan en miljö skapas 
som inte är symbolskt gestaltad som portal, 
men där öppningar finns tillgängliga på flera 
plan och i flera skalanivåer. I ett landskap av 

landmärken.

L a n d m ä r k e

Tysta rum pauser
Byggnad 15/10 stuga

Byggnad 35/35 20 våningar, 20.000 m2 

Byggnad 50/20 8 våningar, 8000 m2 

 Vattentorn 50/50

Skål 0/25

Höjd 25/0  1000m3 jorddepå

Vattenspegel 20

Höjd 50/0  5000m3 jorddepå

Vattenspegel 100

Höjd 260/50  800.000m3 jord –och stendepå
Vattenspegel 50 

Höjd 90/25 30.000m3 jord –och stendepå

Höjd 160/40 200.000m3 jord –och stendepå

Ljusobjekt  50/260

Skål 50/260 cirkulationsplats

L a n d m ä r k e

Pelare (markeringar av fornminnen)
Rösen (markeringar av höjdpunkter) 

Tysta rum (pauser)
Byggnad 15/10 (stuga)

Byggnad 35/35 20 våningar ~ 20.000 m2 (byggnadsoption)
Byggnad 50/20 8 våningar ~ 8000 m2  (byggnadsoption)

Vattentorn 50/50
Vattenspegel 100  (dagvatten + parkering)

Vattenspegel 20 (dagvatten)
Vattenspegel 50 

Höjd 260/50 ~ 800.000m3 (jord –och stendepå) 
Höjd 160/40 ~ 200.000m3 (jord –och stendepå) 
Höjd 90/25 ~ 30.000m3 (jord –och stendepå) 

Höjd 50/0 ~ 5000m3 (jorddepå) 
Höjd 25/0 ~ 1000m3 (jorddepå)
Skål 50/260 (cirkulationsplats)

Ljusobjekt 50/260



Sektion 1:2000 - E4 Landbron

Plan 1:2000

Landmärke



Landmärke

Familjen, studie Cirkulationsplats, mellan Höjd 260/50 och Höjd 50/0 

Sektion 1:2000 - E18

Familjen, studie

Landmärke
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befintliga Stig til Järfälla

Tyst Rum

Tysta Rum, pauser längs stigen
Referens: James Turell, Roden Crater

Höjd och skål
Referens: Kratrar, Mars

Byggnadsfamilj 
Referens: Rymdstation

Tunnel - från mörker til ljus
Referens: James Turell, Roden Crater

Fuktäng - den uppdämmade Spångaån. Utsikt mot Landbron. Resan över Landbron mot Höjd 260/50 och Höjd 90/25.

Del plan 1:500. På toppen av Höjd 260/50

Delplan 1:500. Längs stigförbindelsen mellan Järvafältet och Barkaby

Familjen, studie

Landmärke


