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 I ett globalt perspektiv är den ständigt ökande urbanisering 
av jordens befolkning och tillgången till föda en väsentliga 
fråga som Förenta Nationerna genom FOA (Food and Agri-
culture Organization of the United Nations) satt högt på sin 
dagordning.  FOA driver fl era internationella program för att 
öka urbant jordbruk. 

Stadsstruktur Den kvarters, park och trädgårdstruktur 
som föreslås väver samman de stadsdelar och grönområden 
som nu avskiljs utav den befi ntliga och den tillkommande in-
frastrukturen. En mosaik av bebyggda och odlade ”fält” bildar 
en fl exibel stadsstruktur.

Den nya bebyggelsen är varierad i höjd, typologi, skala och 
material.  Variation ges även genom ett mångfald av grönytor: 
gröna tak, odling på tak, gröna väggar, kollektiva trädgårdar, 
kolonilotter, växthus och vertikala trädgårdar.

Den nya stadsdelen följer topografi ns nordväst-sydostliga 
riktning och förstärker därmed även förståelsen för det histo-
riska lanskapet. Den nya stadsdelen kopplar samman Hjulsta 
och Barkaby, dess pendeltagsstation och den planerade 
Barkabystaden.  Genom att överbrygga E18 återskapas både 
ekologiska samband mellan de norra och södra grönområder-
na och ett urbant samband över kommungränserna.

Utmed Spågaån-Bälstaåns dalgång skapas ett park och 
promenadstråk med kolloni och kollektiva trädgårdar med 
inriktning på urbant jordbruk i kontinuitet med de befi ntliga 
kolonilotter som fi nns söder om Berglsagsvägen. Spågaån-
Bälstaån och de regnvattensdammar som anläggs bildar ett 
nätverk av vattendrag som genom fi ltrering renas och utnyt-
tjas för bevattning av trädgårdar.

På den norra sidan begränsas  bebyggelsen till den nu-
varande dragningen av E18, på så sätt lämnas de befi ntliga 
ängsmarkerna och skogsområdena orörda, samtidigt som 
den nya bebyggelsen och överbyggnaden av E18 bildar en 
skyddande akustisk barriär vilket skapar en fridful plats som 
entré till Järvafältets landskapspark.

Etappindelning Gång och cyckelbron tillkommer i sam-
band med infrastrukturarbetet och bygget av förbifart Stock-
holm. På så sätt löses gång och cykelsamband mellan de 
områden som skiljs åt utav vägnätet. Kvarters och parkstruk-
turen kan sedan utvecklas oberoende och etappvis med start 
från Hjulstamotets sydvöstra del och upp mot Hjulsta och från 
Hjulstamotets västra del upp mot Barkabystaden. 

Överbyggnad E18Genom att E18 i sin nya dragning 
sänks, skapas även förutsättning for en kostnadseffektiv över-
byggnad. Överbyggnaden tillför stora urbana kvaliter och gör 
det möjligt att skapa en sammanhängande stads och gröns-
struktur, slippa störningar och “risk” från trafi ken, samtidigt 
som en högre exploatering kan uppnås utan att inkräkta på 
grönområden.

För att skapa en hög fl exibilitet i etappindelningen utformas 
stadsstrukturen så att bebyggelse norr och söder om E18 kan 
ske oberoende av överbyggnaden. Överbyggnaden kan därig-
enom delas in i etapper och ske helt eller delvis beroende på 
bebbyggelsens utformning och behov.

Landskap I naturmarkerna  norr om trafi kplatsen och i 
rondellen planteras  tall och ek eftersom det fi nns ett nätverk 
av gamla tallar och ekar i området som behöver förstärkas. 
Ek planteras i parkerna, med tillskått av mullrik jord. Längs 
ån och vid dammarna planteras sälg och pil. I de bebyggda 
områdena planteras ädellövträd : ek, lind, lönn, och eventuellt 
ask och alm, samt rönn.

Buskarna som planteras är av de slag som fi nns i området : 
hagtorn, slån, nypon, eller andra vildrosor, måbär, brakved, 
berberis eller druvfl äder. Det är buskar som växer vilt i 
Sverige och gynnar många insekter och fåglar. Särskilda 
fjärilsbuskar planteras som bland annat syrenbuddleja, som-
marbuddleja, liguster och även syrener.Närmast de befi ntliga 
torrbackar som har höga naturvärden, samt in i vissa delar av 
de områden som ligger närmast dagens torrbackar förordar vi 
att torrbacksväxter planteras: bland annat brudbröd, backnej-
lika, backtimjan, tjärblomster, backglim, och vit fetknopp. 
Överlag används inhemska växter, arter som fi nns i 
Mälardalen  gärna odlade av lokala fröer/stammar bidra till 
områdets biologiska mångfald .

OUVERTYR Projektets mittpunkt är en 
bro som knyter samman stadsdelar och landskap på trafi k-
platsens fyra sidor, ett konstverk och ett skulpturalt land-
märke: en ny symbol för Stockholm. 

Konstverket samspelar med det storslagna landskapet 
och skapar samband i tid och rum mellan natur, stad och 
infrastruktur. Gång och cyckelbron blir en passage och en 
mötesplats där det spektakulära och det vardagliga binds 
samman.

Verkets skimrande materialitet varierar utifrån betraktarens 
position, rörelse och hastighet. Kontstverket kan ses ur fl era 
skilda perspektiv: gentemot Järvafältets böljande topografi
framstår bron som land art, från vägarna uppfattas det som en 
dynamisk skulptur, för fotgängaren och cyklisten som passer-
ar över bron skapas en kinetisk upplevelse och på natten blir 
verket en ljus installation.

Den metallväv som bildar brons yttre hölje uppfattas beroende 
på brons geometri i vissa fall som nästan genomskinlig och i 
vissa vinklar som massiv. Väven fångar upp ljuset och färger 
från omgivningen, skiftande ljusförhållanden under året och 
dygnet ger verket ett brett spektrum av färger och nyanser, 
från klargul en tidig vårmorgon till brandgul vid solnedgången 
i september och saffransgul mot vintersnön. När mörkret faller 
ger den integrerade belysningen ett varmt och gyllene ljus.

Den blästrade metallväven ger ett skimmer, men inga refl ek-
tioner som skulle kunna vara problementiska för trafi ksäk-
erheten. På brons sidor bildar metallväven en skärm som 
ger skydd mot vind och väder för fotgängare och cyklister. 
Räckets höjd ökar progressivt från 1,5 m vid mark till 3 m på 
brons högsta punkt. 

Entré Bron bilder en central sekvens i de promenad- och 
cyckelstråk som skapas från Hjulsta till Barkabystaden och 
från Bälstaåns dalgång mot Järvafältet. Bron bildar därigenom 
en entré till Stockholm och samtidigt en entré till de omkring-
liggande stadsdelarna och grönområdena: Järvafältet, Hjulsta 
och Barkaby.  Genom att gångbron passerar över samtliga 
bilvägar ges fotgängare och cyklister spektakulära nya utsik-
spunkter mot omgivande lanskap och stadsdelar, vilket ökar 
orienterbarheten och förståelsen för platsen.

Järvalyftet Projektet utgör en pusselbit i Stockholms 
landskapsmosaik, en stadsdel  med en egen stark identitet, 
sammanvävd med omgivande kvarter och grönområden. 
I den nya stadsdelen skapar bebyggelse, infrastruktur 
och landskap en organisk helhet, ett mångfacetterat stad-
slandskap.
God tillgång till kollektivtrafi k: pendeltåget vid Barkaby station, 
tunnelbana vid Hjulsta, den föreslagna förläggning av tunnel-
banelinjen och planerade busslinjer samt närheten till ett av 
Stockholms största grönområden ger potential för att skapa 
en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel. Den nya stadsdelen 
innehåller bostäder, arbetsplatser, sevice och handel och bli 
en integrerad och dynamisk del av Järvalyftet, samt ett tillskott 
till Stockholms bostadsbehov.

Trädgårdsstad 2.0 I den nya stadsdelen förslås att 
fokus läggs på urbant jordbruk och grönska integrerad med 
bebyggelsen. Stadsdelens identitet kopplas därigenom 
samman med Järvafältets historiska agrara odlingslandskap 
samtidigt som det blir en plats för att utveckla nya lösningar 
vad gäller självförsörjning och närproducerad föda. I den nya 
stadsdelen föreslås en mycket hög grönytefaktor, för varje 
bebyggd yta bör det skapas minst 1,5 till 2 gånger så stor 
grönyta inklusive gröna tak och väggar. Den höga grönytefak-
torn bidrar även till att motverka koldixid och skapa en bättre 
luftkvalitet.

Målet är att stadsdelen skall vara självförsörjande vad 
gäller frukt och grönsaker och eventuellt skapa en över-
skottsproduktion som kan nyttjas av närliggande stadsdelar. 
På så sätt bidrar den nya stadsdelen till Stockholms övergri-
pande ekologiska målsättningar och kan samtidigt utgöra en 
plats för experiment och ett showcase för innovation inom 
urbant jordbruk. 
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Vy i sydostlig riktning från Järvafälten
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Vy i sydostlig riktning från Järvafälten

Vy från bron i nordostlig riktning 

Vy längs med Spångaån-Bällstaån i nordvästlig riktning

SEKTION C-C
SKALA 1:1000
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