
STOCKHOLMSPORTEN 

– VAD ÄR STOCKHOLM BYGGT PÅ?

Stora väganläggningar är monumenter över vår tids mobilitetskultur. Bilen är en 
protes som ökar den individuella friheten att kunna välga var och när man skall 
för� ytta sig. Genom nya väganläggningar förstärks den individuella mobiliteten 
och därmed också friheten till att välga. Samtidigt uppfattas detta som en 
Miljöbelastning för sina närområden och kan ge en negativ upplevelse på de 
människor som inte på ett givet tidspunkt be� nner sig i en bil. Alltså, kan en de� niera 
två primära männskliga tillstånder i förhållande till vår tids väganläggningar: 
den positiva, frihetsskapande för� yttningen och den negativa, frihetsberövande 
tilstånden som betraktare. I en vägkorsning förtätas dessa egenskaperna ytterligare.

STHLM ROCKS gestaltar detta kulturella dilemma i en förstärkt och konstnärlig 
växelvärkan mellan de två tillstånden. Gestaltningen klassi� ceras genom repetitativa 
elemänter placerade i tra� kplatsens in� uensområde. Elementerna är kulturella 
mäklare på lik linje med konstens  självupplysende mäklarroll i vår  samtid.

Vi människor har alltid haft en önskan om att sätta spår i landskapet – allt från 
åkerbruk, avgränsningar i landskapet, inhägnader till markering av symbolska 
mötesplatser, som samlingspunkter, utsikts- och offerplatser.

BAKGRUND
Tävlingsområdet är en del av Järvakilen som utgör en av Stockholms tio gröna 
kilar. Området är beläget i ett storskaligt landskap i övergången mellan två dalar; 
Spångdalen och Igelbäckens dalgångar. I dessa dalar åter� nns fragment från 
kulturlandskapets historia i form av äldre bosättningsplatser och fornlämningar 
daterade helt tillbaka till bronsåldern. Landskapsbilden formas av det öppna 
kulturlandskapets betesmarker, ängar och fornlämningar i samspel med de 
skärmande och avgränsande skogspartierna.

Landskapsrummet omkransas av ett transitområde mellan miljonprograms-
bebyggelsen i Hjulsta, industriområdet Lunda, småhusbebyggelsen i Barkarby 
och Järvafältet. Den nya tra� k knutpunkten skjär rätt igenom detta landskap och 
infrastrukturen möts i en ny tra� kmaskin som förbinder två Europavägar; E4 og 
E18. Knutpunkten markerar området ”Stockholmsporten”, belägen ca 15km från 
Stockholms centrum.

- En förtätning av bebyggelsen där det inte kommer i kon� ikt med grönstruktur 
och bruk av friområden, varav Barkarbyn har störst potential till att utväckla en ny 
stadsdel. 
- Nya gång- och cykelvägar förs genom den nya parken och 
parkinstallationen. Stigarna förtydligas mellan bostadsområden, med förbindelse till 
den nya begravningsplatsen. Detta gör området lättare tilgängligt för bruk, uppehåll 
och upplevelser.
- Spångaån-Bällstaån som är Stockholms mest förorenade å, måste rensas 
och kan därefter inngå som en viktig beståndsdel i parken. Nya vattendammar 
skapas genom terrassering i form av fördröjnings- eller sedimentationsdammar 
där vattnet i första hand rensas genom sedimentation på grund av fördröjning och 
dämpning av vatten� ödet. Rensat och � ltrerat dagvatten från väganlegget ansluts 
och vill innebära en större vattenmängd i Spångaån-Bällstaån. Nya våtmarksväxter 
utmed kanterna bidrar också i rensningsprocessen och Spångaån-Bällstaån blir 
tillgänglig via stigar.

Ljuskoncept
Tra� kplatsen kommer att präglas av ljussättning baserat på tra� ksäkerhet, krav til 
orientering och förtydligande av tra� kmönster. I tillägg til detta, föreslår vi ett eget 
ljuskoncept för Hjulstaparken där alla gång- och cykelvägar ljussätts för att leda folk 
in i och genom parken på kvälls- och vinterstid. Låga ljusmaster kantar gångvägarna 
där kvaliteter som god färgåtergivning och fokus på energiförbruk, läggs som 
premisss för val av armaturer. I punkten där gångvägarna bryter genom de höga 
murarna, ljussätts insidan av murarna så att murens yta trär fram.

De höga gabionmurarnas avslutning, gavelväggar, ljussätts dels in mot tra� kkplatsen 
och dels ut mot landskapet. På så vis vill den tredimensionella formen framstå som 
en silouett på kvällstid och Stockholmsporten får en mer tvådimensionell form i 
mörker. 

Den blottade geologien, i den cirkulära korsningen, mitt i tra� kplatsen, förtydligas 
på dagtid genom att undersidan av E4’s bro kläds med ett speglande material. Detta 
medför att de som kör i den cirkulära korsningen kommer att se en spegelbild av den 
blottlagda geologien i brons undersida. På kvällstid ljussätts bakken, den blottade 
geologien, med ljuskastare som monteres på undersidan av bron.

Cirka 17 km av E4’ans vägstreckning, av totalt 21 km förbi Stockholm, planeras att 
läggas i tunnel. E4’an kommer att få ca 1.2 km dagsträckning på landbro genom 
Tra� kplats Hjulsta, där också E4 möter E18 i en cirkulär korsningen som placeras 
på marknivå. E18’s förbifart sänks ned under korsningen. Den nye tra� kplatsen blir 
Sveriges största.

Utgångspunkt för denna tävlingen är att Stockholms stad och Vägverket har 
samarbetat om att tillrättalägga för att ”...landskapet kring tra� kplatsen i Hjulsta 
får en gestaltning som berikar upplevelsen av området.” Vårt projekt har tagit 
utgångspunkt i att både den planlagda tra� kplatsen och det eksisterande 
kulturlandskapet är självklara premissgivare för gestaltningen.

PROJEKTBESKRIVNING
Genom att ta utgangspunkt i kontext och se på vad Stockholm är ”byggt på”, har vi 
de� nierat 5 projektsekvenser:

Sekvens 1: Fundamentet
Utgångspunkt för projektet är genomföringen  av den nya vägförbindelsen 
där E18 och E4 möts i en cirkulär korsning. E4’ans tunnelsträckning borrar seg 
genom Stockholms grundfjäll som i projektområdet delvis är synligt i form av 
markanta bergsklackar, bergsryggar samt mindre uppstickande hällar och block.
Genom att blotta, synliggöra, sortera och reorganisera geologien i och omkring 
Stockholmsporten, önskar vi att visa vad Stockholm är grunnlagt på. Då vi tar fram 
fundamentet, själva grundfjället, och använder det som byggnadsmaterial, har vi en 
önskan om att tillföra en landskapsform som byggs upp av det som redan eksisterar 
på platsen. Genom att återanvända det geologiska materialet från tunnel massorna, 
analysere och sortera, kan byggstenarna bli en del av en syntes som gestaltningen 
av Stockholmsporten byggs upp av.

Vi de� nierar tre olika scenarier där geologien är grundlaget för utformningen: 
1.  Innanför den cirkulära korsningen där E18 möter E4, tas jordlagret av för att 
frilägga berghällen. Ett nytt marklager, grundfjället, synliggörs och bearbetas bara 
där det är nödvendigt för att säkra ytan. En glaciär skurad yta med möjligheter för 
terrängsprång i form av sprickor. Kombinationen av de existerande bergarterna 
antar vi består av granit, gnejs, sandsten och gråvacka. För de som kör på E18 blir 
grundfjället synliggjort som en del av väglandskapet. Vägupplevelsen förtydligas 
som platsens fundament. 

2  När det geologiske materialet från tunnelbyggningen friläggs, i form av 
stenkrossmassor, kan detta sorteras för återanvändning. Stenkrossmassorna skall 
analyseras, sorteras, mellanlagras och rensas, för att så inngå i en ny syntes där 
de används som byggstenar- byggnadsmaterialet i gestaltningen. Byggstenarna 
används til att tillverka nya murar som underdelar landskapet i mindre enheter. 
Murarna omkransar tra� kplatsen och de� nierar 4 delområden som tillsammans 
skapar en helt ny, stor landskapsform. 

3 Murarna organiseres i två olika kategorier; de stora, generösa stenmurarna 
som skapas av presist formade gabioner upp till 10 meters höjd (se sekvens 3), och 
de mindre stensträngarna, formade som stenmurar i 1m höjd og bredd, med olika 
längder (se sekvens 4)

Sekvens 2: Rödlistad natur 
I området mellan de de nya stenmurarna och själva väggeometrien, har vi medvetet 
skapat ett avstånd, ett rum mellan tra� ken och den nya landskapsgestaltningen. 
Vägens geometri kräver plats till slänter och en säkerhetszon i mötet med det 
existerande landskapet. I stället för att marginalisera detta till ”left over space”, 
önskar vi att sätta fokus på det sköra i landskapet. När bruken av landskapet ändras 
som en konsekvens av människans premisser, måste landskapet tillpassa sig, så som 
det har gjort i alla tider. När premisserna ändras, har landskapets � ora och fauna fått 
ge vika för människornas behov. 

Vägskärningar och vägfyllningar har ofta fått en egen landskapsbearbetning där 
vegetationen fått tåla partikkeldamm från gummi och asfalt, samt en tuff behandling 
av snölaster och skötsel på grund av krav til sikt. I önskan om att skapa en förundring 
och en påminnelse om det svunna landskapet, önskar vi utfordra mellanrummet till 
att få en egen identitet med menig. Vi föreslår att förädla och plantera in röd- och 
gullistade arter som hensyntas i förhållande till tillpassad jordmånsförhållanden 
och skötsel, i hopp om att arterna naturligt vill sprida sig då de är i mycket större 
koncentration än det man kan � nna på andra platser. Vår visuella föreställning av 
detta är att använda den rödlistade vårblomstrande blåsippan, Hepatica nobilis, 
som en strategi som kan minna oss på vilka arter som är utrotningshotade och hur vi 
kan vända trenden genom att introducera grepp som säkrar ett mångfald i naturen 
samtidigt som man upprätthåller och sprider de platsspeci� ka arterna.

Sekvens 3: Skulpturell gestaltning
Med utgångspunkt i bilens hastighet, på genomfart, i 90km/t skapas rytmen i 
hastighetsbilden. I mötet mellan E18 och E4 i den cirkulära korsningen, reduceras 

hastigheten i alla av- och påkörningsramper; hastighet som retarderas och 
accelereras skapar nya rytmer helt uavhengig av omgivningarna. Det är i detta 
spännet vi önskar att skapa en ny identitet för Hjulsta som både skall vara en 
gestaltning av landskapet och samtidig vara ett visuellt landskapselement för de 
som kör genom detsamma. På så sett blir vår gestaltning en skala för� yttning idet 
den, sett som hel form, är större än tra� kkmaskinen och sett som delelementer är på 
nivå med ”miljonstaden”.

Den nya tunneln kommer att ge stora överskottsmassor som vi önskar att 
återanvända i projektet. Genom sprängning erhålls olika storlekar av sten, 
som sorteras, för att därefter användas i de föreslagna stenmurarna och som 
fyllning i gabionmurarna. Den dominerande bergarten i området är gnejsgranit 
med inslag av sedimentgnejs. För hela tunnelsträckningen kan man anta att 
vid sprängning utvidgar massorna sig med ca 60%. För vår gestalting har vi 
beräknat att stenmurarna behöver ca 270.000 m3 sten, vilket tillsvarar ca 5% av 
sprängmassorna. Stenmurarna plasseras på en ca 850 m lång sträckning som 
de� nierar Stockholmsporten.

Sekvens 4: Kulturlandskapets stensträngar
Det är önskligt att de existerande landskapsformerna som är i området upprätthålls 
och att det tydligt formas ett nytt ”lager” i landskapet som förmedlar övergången 
mellan mötet tra� k-människa och historia-nutid. Det nya lagret vill skapa ett nytt 
uttryck för samband och samhörighet.
Vårt projekt är inspirerat av de mest påtagliga spåren i kulturlandskapet; 
stengärdesgårdarna. Genom att samla sten, för att bygga murar, skapas nya linjer 
i landskapet som fortfarande har den männskliga skalan som underordner seg det 
existerande landskapet med mark-, och trädvegetation. De nya landskapslinjerna 
leder oss in i parkrummet från de omkrinliggande bostadsområdena.  Existerande 
träd och forminnen ges prioritet och inpassas i linjeföringen. Gång- och cykelvägar 
förs genom linjerna. Nya ekträd planteras där det är behov och området utväcklas 
över tid med skötsel och nyplantning som tillpassas landskapet (hagmark, 
betesmark, torrbacke, blandskog, brynzoner och tallskog). 

Sekvens 5: Landskaps- och stadsbild 
Dagens bebyggelsen, infrastruktur och landskapsstruktur skapar bakgrunden till 
prosjektområdet. Det existerande mångfaldet binds samman i den nye Hjulstaparken 
vilken ingår som en del av ett större landskapsområdet; Järvafältet. För att 
tydligare de� niera landskapsrummet som ett parkområde, förstärks de existerande 
karaktärerna 
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TEVLINGSOMRÅDE: STOCKHOLMSPORTEN 
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