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inledning
En rad infrastrukturprojekt byggs och plane-
ras i Stockholmsregionen för att klara en ökad 
befolkningsmängd och tillgodose transportbe-
hoven i länet. E4 Förbifart Stockholm är ett av 
de stora projekt som kommer att prägla huvud-
stadens tillväxt och utveckling. Förbifarten ska 
sammanbinda regionens norra och södra delar, 
avlasta centrala Stockholm och minska sårbar-
heten i trafi ksystemet. Drygt 17 kilometer av 
Förbifart Stockholms 21 kilometer planeras gå i 
tunnel. Strax före Hjulsta kommer vägen att gå 
upp i en landbro. Genom projekten nya E18 och 
E4 Förbifart Stockholm skapas i Hjulstakorset 
regionens största trafi kplats där två europavägar 
kommer att korsa varandra.

Stockholms stad och Trafi kverket har genom 
tidigare projekt som nya Årstabron, Citybanan, 

introduction
A number of infrastructure projects are planned 
or underway in the Stockholm region to provide 
for a growing population and to accommodate the 
county’s transport needs. The planning and con-
struction of the E4 Stockholm Bypass (E4 Förbifart 
Stockholm) is one of the major infrastructure pro-
jects informing the growth and development of the 
Swedish capital. The bypass will link together the 
northern and southern parts of the region, relieve the 
traffi c burden on the centre of Stockholm and make 
the traffi c system less vulnerable. Upwards of 17 out 
of the 21 km of the Stockholm Bypass are planned 
to take the form of a tunnel. Just before Hjulsta the 
road will climb onto a land bridge. The new E18 and 
E4 Stockholm Bypass projects will make Hjuls-
takorset (Hjulsta Cross) one of the biggest traffi c 
machinery structures in the region, the intersection 
of two European Highways.

In previous projects, such as the new Årstabron, 
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Södra och Norra Länken samt E18/Kymlinge-
länken alltmer värderat infrastrukturens form-
givning och dess betydelse för såväl upplevel-
sen som för den samverkan som idag måste 
skapas mellan stora infrastrukturprojekt och 
stadens utveckling. Ambitionsnivån är mycket 
hög inte minst därför att satsningar på en god 
formgivning på konstnärliga grunder visat sig 
ha stor betydelse för helhetsresultatet.

Trafi kplats Hjulsta planeras i tre våningsplan 
med E18 nedsänkt, en cirkulationsplats i mark-
plan och E4 Förbifart Stockholm på bro. Tra-
fi kplatsens grundläggande klara geometriska 
utformning och landskapets storslagna karaktär 
ger goda förutsättningar för en karaktärsfull 
gestaltning av trafi kplatsens närområde, genom 
både konstnärliga element, byggnader och mo-
dulering av landskapet. Det fi nns potential för 
att projektet kan gynna människors användning 
av Järvafältet och ge kvaliteter till anslutande 
stadsdelar och den nya begravningsplatsen runt 
Granholmstoppen. Det är också möjligt att inom 
projektet utveckla förutsättningar för en kom-
pletterande bebyggelse i första hand nordväst 
om trafi kplatsen i den mån som kulturreservatet 
medger. 

Hösten 2009 inledde Stockholms stad och Tra-
fi kverket (dåvarande Vägverket) ett samarbete 
för att säkerställa att landskapet kring trafi k-
platsen i Hjulsta får en gestaltning som berikar 
upplevelsen av området. Samarbetet är viktigt 
för att skapa ett samlat gestaltningsgrepp i mö-
tet mellan en storskalig trafi kplats, ett värdefullt 
natur- och kulturlandskap samt den befi ntliga 
och planerade omgivande bebyggelsen. Genom 
att tidigt i processen planera gestaltningen för 
det kringliggande landskapet kan utvecklingen 
av den exploatering som sannolikt förväntas 
uppkomma i anslutning till infrastrukturen sty-
ras så att platsen sammantagen med trafi kplat-
sen, bebyggelsen och landskapet får en helhets-
utformning.

the Citybanan, the Södra & Norra Länken and the 
E18/Kymlinge Link, the City of Stockholm and the 
Swedish Transport Administration have increasingly 
emphasised infrastructure design and its importance 
both for subjective experience and for the interplay 
which today has to be achieved between major 
infrastructure projects and the city’s development. 
The level of aspiration is very high, not least be-
cause commitment to good design resting on artistic 
foundations has proved to be of great consequence 
for the overall outcome. 

The Hjulsta Intersection (Trafi kplats Hjulsta) is 
planned to comprise three levels, with the E18 
passing below ground, a circulation point at ground 
level and the E4 Stockholm Bypass crossing over 
on a bridge. The clear, geometric basic design of 
the intersection and the grandeur of the landscape 
afford good opportunities for distinctively desig-
ning the immediate surroundings of the intersection 
through artistic elements, buildings and landscape 
modulation. There is a good potential for the project 
benefi ting people’s use of Järvafältet and imparting 
qualities to adjoining townships and the new ce-
metery round Granholmstoppen. It is also possible 
within the project to develop opportunities for supp-
lementary settlement, primarily northwest of the 
intersection, to the extent permitted by the Heritage 
Reserve.

In the autumn of 2009 the City of Stockholm and 
the Swedish Transport Administration (at that time 
the National Road Administration, Vägverket) began 
collaborating to ensure that the landscape surroun-
ding the Hjulsta intersection would be designed in 
such a way as to enhance experience of the place. 
This collaboration is an important means towards 
achieving a coherent design approach to the encoun-
ter between a large-scale intersection, a natural and 
man-made landscape of outstanding natural beauty 
and historic interest, and the surrounding settlement, 
both existing and planned. By planning the design 
of the surrounding landscape early on in the process, 
the course of the development likely to occur in con-
nection with the infrastructure can be controlled in 
such a way as to endow the site, taken together with 
the intersection, the settlement and the landscape, 
with a holistic design.
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I maj 2010 inbjöd Stockholms stad genom 
Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, 
Trafi kkontoret och Stockholm konst i samarbete 
med Trafi kverket till tävlingen Stockholmspor-
ten som handlar om gestaltningen och använd-
ningen av området kring trafi kplatsen. Efter 
en prekvalifi cering där 53 team visade intresse 
valdes fyra team ut att delta i tävlingen och 
lämna förslag. I prekvalifi ceringen efterfrågades 
arkitektonisk och konstnärlig kompetens såväl 
som teknisk. 

Tävlingen genomförs som projekttävling i 
enlighet med LOU och i enlighet med ”Regler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingen-
jörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 
1998.

De utvalda deltagarna i tävlingen var:
• Snøhetta, Norge
• Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Dan-  
  mark, Tyréns, Sverige, professor Steen Høyer,      
  Danmark
• Erik Giudice Architects, Sverige, 
  Charlotte von Poehl, Sverige
• Big, Danmark, Grontmij, Sverige

Syfte

Syftet med tävlingen är att tillföra området i 
anslutning till trafi kplatsen och landbron en 
gestaltning med hög konstnärlig kvalitet som 
hanterar trafi kplatsens och landbrons skala i 
landskapet och tillför platsen nya kvaliteter. 
Detta är speciellt angeläget med tanke på den 
nya trafi kledens öppna läge intill Järvafältet och 
dess omgivande stadsdelar. Stockholms västra 
infartsled ska i detta läge bli en tydlig och in-
bjudande infartsport. En viktig del av tävlings-
uppgiften är att ett nytt stadsbyggnadsmässigt 
sammanhang såväl med fältet som omgivande 
och tillkommande bebyggelse kan skapas. En 
viktig utmaning är också att trafi kanläggningens 

In May 2010, the City of Stockholm, acting through 
the City Planning Administration and Stockholm 
Konst and in association with the Swedish Transport 
Administration, invited entries for the competition 
Stockholmsporten, referring to the design and use 
of the area surrounding the intersection. Following a 
pre-qualifi cation round in which 53 teams expressed 
interest, four teams were selected to take part in the 
competition and submit proposals. In the pre-quali-
fi cation round, technical as well as architectural and 
artistic competence was called for.

The competition takes the form of a project com-
petition in compliance with the Swedish Public 
Procurement Act and the construction sector’s joint 
“Competition Rules for Swedish Competitions in 
the Fields of Architecture, Engineering and Art”, 
1998.

The following were selected to take part in the com-
petition:
• Snøhetta, Norge
• Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Denmark,   
  Tyréns, Sweden, Professor Steen Høyer, Denmark
• Erik Giudice Architects, Sweden, Charlotte von   
  Poehl, Sweden
• Big, Denmark, Grontmij, Sweden

Purpose

The purpose of the competition is to give the area 
adjoining the intersection and the land bridge a 
design of high artistic merit which will cope with 
the scale of the intersection and land bridge in the 
landscape and add new qualities to the site. This is 
all the more essential, given the open position of the 
new traffi c artery close to Järvafältet and the town-
ships round about it. In this location the western 
route into Stockholm will become a distinct, inviting 
entry which will also form a new urban develop-
ment context with Järvafältet and with surrounding 
settlement, both present and impending. One im-
portant challenge in this brief consists in reconciling 
the large scale of the traffi c machinery with human 
proportions and making the place accessible and att-
ractive. Another important consideration is the way 
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stora skala ska möta människans skala och göra 
platsen tillgänglig och attraktiv. Betydande är 
också hur motorvägarnas snabba trafi k möter lo-
kalgatornas och de gåendes tempo och rörelser, 
samt hur trafi kbuller möter fågelsång och samtal 
mellan människor. Tävlingen avser en ny helhet 
med alla dessa komponenter i en konstnärlig 
och arkitektonisk medveten gestaltning. Syftet 
med tävlingen är också att handla upp konsulter 
för fortsatt uppdrag.

Den 22 september 2010 hölls ett startmöte på 
plats vid Hjulstakorset då de tävlande lagen och 
juryn träffades för att gå igenom tävlingspro-
grammet och besöka tävlingsområdet. Den 8 
december 2010 hade samtliga team lämnat in 
förslag som kunde godkännas av juryn.

Juryn

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestå-
ende av:

•  Per Kallstenius, arkitekt SAR/MSA, tidigare 
stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, juryns 
ordförande

•  Karolina Keyzer, arkitekt SAR/MSA, stads-
arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

•  Lars Svensson, projektledare, Exploaterings-
kontoret

•  Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst 
och Liljevalchs konsthall

•  Mats Broman, arkitekt SAR/MSA, Trafi kverket
•  Ernst Billgren, konstnär
•  Bengt Schibbye, landskapsarkitekt LAR/

MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Tävlingen är godkänd av Sveriges Arkitekter 
och juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA 
Katarina Nilsson.

in which the fast-moving motorway traffi c meets the 
tempo and movements of local streets and pede-
strians, and the confrontation between traffi c noise 
on the one hand and birdsong and human voices on 
the other. The competition is concerned with a new 
holistic entity, comprising all the components which 
can be included in planning characterised by artistic 
and architectural awareness. Part of the purpose of 
the competition is also to procure consultants for 
further assignments.

At an inaugural meeting on 22nd September 2010 
at the Hjulstakorset site, the entrant teams and Jury 
went over the competition brief and toured the site. 
By 8th December 2010 all teams had submitted pro-
posals which could be approved by the Jury.

The Jury

The entries were adjudicated by a Jury comprising:

•  Per Kallstenius, Architect SAR/MSA, former 
Stockholm City Architect, City Planning Adminis-
tration, Chairperson.

•  Karolina Keyzer, SAR/MSA, Stockholm City 
Architect, City Planning Administration.

•  Lars Svensson, Project Leader, Urban Develop-
ment Offi ce.

•  Mårten Castenfors, Head of Stockholm Konst and 
the Liljevalch Art Gallery.

•  Mats Broman, Architect SAR/MSA, the Swedish 
Transport Administration.

•  Ernst Billgren, artist.
•  Bengt Schibbye, Landscape Architect LAR/MSA, 

nominated by the Swedish Association of Archi-
tects.

The competition was approved by the Swedish As-
sociation of Architects. Katarina Nilsson, Architect 
SAR/MSA, the Swedish Association of Architects, 
was Secretary to the Jury.
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Tävlingsfunktionär var landskapsarkitekt MSA 
Linda Kullänger, Trafi kverket.

Juryn har haft en rad experter till sitt förfo-
gande: 
Trafi kverket: Bertil Olsson (ekonomi och ge-
nomförbarhet), Ken Ryberg (byggnadsverk) och 
Olle Båtelsson (geoteknik).
Stockholms stad: Barbro Århem, Stadsmuseet 
(fornlämningar), Ulrika Egerö Stadsbyggnads-
kontoret (kulturreservatet), Eva Strömbäck, 
Stadsbyggnadskontoret (planfrågor), Rolf 
Gäfvert, Trafi kkontoret (trafi kfrågor, lokaltrafi k-
system).
Juryn har också presenterat förslagen för Anders 
C Eriksson, stadsarkitekt och Mats O Johansson 
biträdande informationschef, Järfälla kommun. 

Juryn hade fem heldagsmöten.

Tävlingsförslagen har varit utställda på Lilje-
valchs konsthall mellan den 17 december 2010 
och den 9 januari 2011 samt på Ross Tensta 
gymnasium mellan den 24 januari och 11 
februari 2011. Samtliga förslag fi nns dessutom 
tillgängliga på Sveriges Arkitekters hemsida 
www.arkitekt.se/tavlingar liksom tävlingspro-
grammet och övrig dokumentation av tävlingen. 

Linda Kullänger, Landscape Architect MSA, of the 
Swedish Transport Administration, served as Com-
petition Offi cer.

The Jury were able to draw on the services of the 
following experts:
The Swedish Transport Administration: Bertil Ols-
son (economics and feasibility), Ken Ryberg (struc-
tural engineering) and Olle Båtelsson (geotechnics).
The City of Stockholm: Barbro Århem, City Mu-
seum (archaeological remains), Ulrika Egerö, City 
Planning Administration (the Heritage Reserve), 
Eva Strömbäck, City Planning Administration (plan-
ning issues), Rolf Gäfvert, Traffi c and Waste Mana-
gement Offi ce (traffi c issues, local traffi c systems).
The Jury also referred the proposals to Anders C. 
Eriksson, City Architect, and Mats O. Johansson, 
Deputy Head of Public Relations, Municipality of 
Järfälla.

The Jury held fi ve whole-day meetings.

The entries were exhibited at the Liljevalch Art Gal-
lery between 17th December 2010 and 9th January 
2011, and at Tensta Ross High School between 24th 
January and 11th February 2011. In addition, all 
entries can be accessed on the Swedish Association 
of Architects website www.arkitekt.se/tavlingar, as 
can the competition brief and other pertinent docu-
mentation.

Utställning på Ross Tensta gymnasium / Exhibition at Tensta Ross High School
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tävlingen
Tävlingsuppgiften

Uppgiften i projekttävlingen Stockholmsporten 
var att kring Trafi kplats Hjulsta ge förslag till en 
konstnärligt betonad gestaltning av landskapet 
och skapa en inbjudande entré till Stockholm. 
Denna superpunkt med korsningen mellan två 
Europavägar ska präglas av en medveten och 
konstnärligt högstående helhetsgestaltning. 
Utbyggnaden av E18/Kymlingelänken och den 
kommande E4 Förbifart Stockholm innebär 
några av vår tids största gestaltningsuppgifter av 
infrastruktur intill en etablerad tät stadsmiljö med 
stora natur- och kulturvärden. Uppgiften är att 
tillvarata och utveckla det samspel som kan upp-
stå genom en alltigenom medveten och skicklig 
utformning av alla ingående delar till en helhet. 

Uppgiften innefattade att, inom angivet område, 
gestalta landskapet och den nya bebyggelsen 
och hur det rumsligt och skalmässigt förhål-
ler sig till befi ntlig och planerad bebyggelse, 
natur- och kulturlandskapet och trafi kplatsen. 
Den stadsbyggnadsmässigt strukturella frågan 
ska också ses i det sammanhang som utgörs 
av Järfällas satsningar på Barkarbystaden och 
Barkarby station samt den nya begravnings-
platsen. I uppgiften ligger också att utöver den 
rent landskapsmässiga behandlingen studera 
hur tillkommande bebyggelse kan understryka 
och förstärka helhetsvärdet i den föreslagna 
lösningen. 

Landskapet kring Trafi kplats Hjulsta ska ges en 
egen, tydlig profi l som samtidigt relaterar till 
det omgivande rekreationsområdet Järvafältet 
med dess natur- och kulturhistoriskt särpräglade 
miljö och ses som en del i ett större landskapligt 
sammanhang. Visionen är att landskapet kring 
den nya trafi kplatsen ska få en stark egen karak-
tär och vara ett nutidens avtryck i landskapets 
tidslinje från forntid till nutid.

the competition
The competition brief

The Stockholmsporten project competition brief was 
to propose an essentially artistic design of the lands-
cape surrounding the Hjulsta Intersection and to 
create an inviting entry to Stockholm. This “super-
point” intersection of two European Highways must 
be distinguished by a considered and holistic design 
of high artistic quality. The development of the E18/
Kymlinge Link and the future Stockholm E4 Bypass 
amounts to some of the biggest infrastructure design 
briefs of our age in the vicinity of an established, 
densely built-up suburban environment with great 
natural and heritage-related qualities. The brief is to 
utilise and develop the interplay which can materia-
lise by means of a considered and skilful design of 
all the constituent parts.  

Within the designated site, the brief involved desig-
ning the landscape and the new settlement and defi -
ning its spatial and proportional relation to existing 
and planned settlement, the natural and man-made 
landscape and the traffi c machinery. The urban 
structural issue is also to be viewed in the context 
presented by Järfälla’s Barkarbystaden (Barkarby 
Township) and Barkarby Station developments and 
by the new cemetery. The brief further includes, 
over and above the landscaping aspects as such, 
studying ways in which future urban development 
can underscore and reinforce the holistic value of 
the solution proposed. 

The landscape surrounding Trafi kplats Hjulsta is to 
be given a distinct profi le of its own which at the 
same time must relate to the surrounding Järvafäl-
tet recreation area, with its distinctive natural and 
heritage-laden environment, and is to be viewed as 
part of a wider landscape context. The vision is for 
the landscape surrounding the new traffi c machi-
nery to have a strong character of its own and to be 
a contemporary imprint in the landscape’s timeline 
from prehistory to the present.
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Juryn bedömde förslagen utifrån följande kri-
terier som angavs i tävlingsprogrammet (utan 
inbördes ordning eller viktning):

•  Idé, hur väl den svarar mot projektets 
målsättningar

•  Gestaltningsmässiga kvaliteter
•  Genomförbarhet och realism
•  Utvecklingsbarhet
•  Hållbarhet över tiden

The Jury adjudicated the competition entries with 
reference to the following criteria, as stated (without 
any ranking order or weighting) in the competition 
brief:

•  The idea, how well it corresponds to the aims of 
the project

•  Design qualities
•  Feasibility and realism
•  Development potential
•  Sustainability

Startmötet /The inaugural meeting
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generell bedömning
En tävling är en utvecklande och skapande 
process. I tävlingsprogrammet formulerar ar-
rangören de frågor, problem och önskemål som 
tävlingen ska svara på. Med utgångspunkt från 
tävlingsprogrammet ger deltagarna i tävlingen 
sina svar på frågorna och önskemålen i olika 
lösningar. Under juryarbetet jämför och be-
dömer juryn förslagen och det är en process 
där ytterligare kunskap förs till projektet. Den 
kunskap om projektets potential och utveck-
lingsbarhet som juryn med utgångspunkt från 
både program och tävlingsförslag ser ska sedan 
föras vidare till det vinnande förslaget och de 
som ska förvalta projektet i den fortsatta proces-
sen genom juryutlåtandet. I detta fall har det 
vinnande förslaget kvaliteter och potential som 
ligger långt över förväntningarna för tävlingen. 

Tävlingsuppgiften

Förslagsställarna har angripit tävlingsuppgif-
ten utifrån tre principiella förhållningssätt. 
Det första är mer konceptuellt och innebär 
att förslagsställaren har utgått från att tillföra 
platsen en form som omfattar hela tävlingsom-
rådet som spelar mot trafi kplatsens geometri, 
skild från landskapet runt omkring. Den andra 
utgångspunkten innebär en strävan att också 
tillföra funktioner med stadsbyggnadsmässiga 
ambitioner – att foga samman stadslandskapet 
över trafi kplatsen. Den tredje bygger på tanken 
att inkorporera trafi kplatsen och landskapet i 
ett stycke ”megastruktur” – en ny struktur som 
hanterar alla de olika ingående delarna och som 
kan hantera de olika skalorna. Detta angrepps-
sätt bedöms ha störst förutsättning att ligga till 
grund för fortsatt utveckling.  

general assessment
A competition is an evolutionary and creative pro-
cess. In the competition brief the arranger formula-
tes the questions, problems and desiderata which the 
competition is to address. The participants, taking 
the competition brief as their starting point, give 
their answers to the questions and desiderate in va-
rious solutions. In the course of its adjudication pro-
cess, the Jury compares and appraise the proposals – 
a process whereby additional knowledge is fed into 
the project. The knowledge gained by the Jury, from 
both competition brief and entries, concerning the 
potential and feasibility of the project then has to be 
passed on, through the Jury’s report, to the winning 
entry and to those who will be managing the pro-
ject in the ongoing process. In the present instance, 
the winning entry has qualities and potential which 
greatly surpass expectation.

The competition brief

The participants have approached the competition 
brief from three basic angles. The fi rst is more con-
ceptual and the participant has been concerned with 
giving the site a form which includes the whole of 
the competition site and interacts with the geometry 
of the intersection, segregated from the surrounding 
landscape. The second approach implies an effort to 
also add functions with urban aspirations – to join 
the urban landscape together across the intersection. 
The third builds on the notion of incorporating the 
interaction and landscape in a piece of “megastruc-
ture” – a new structure handling all the constituent 
parts and capable of managing the different scales 
involved. This approach is judged best capable of 
forming the basis of further development.
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Själva trafi kplatsen har en storslagen skala och 
det fi nns få liknande anläggningar att jäm-
föra med. Den har en mycket symmetrisk och 
stringent regelbunden form. Utan en medve-
ten gestaltning av omgivningen kommer den 
att dominera i relationen till det omgivande 
landskapet och stadsdelarna. Denna svårighet i 
tävlingsuppgiften, att få trafi kplatsens storsla-
genhet att samspela med det omgivande land-
skapets, stadsdelarnas och människans skala, 
är utmaningen i uppgiften. Platsen ska kännas 
tillgänglig för den som rör sig i området samti-
digt som den fantastiska stora skalan ska kunna 
uppfattas. Det historiska landskapet som män-
niskor förfl yttat sig genom från tiden då de stora 
handelsvägarna passerade till Birka och till 
andra delar av landet bör vara möjligt att utläsa 
även i framtiden. Ett nytt historiskt lager kom-
mer att läggas på ett gammalt och det gamla bör 
vara synligt i det nya.

En stor trafi kplats av detta slag upplevs ofta 
som en barriär för de som bor i närheten. Finns 
det ingen relation till omgivningen kommer 
fordonens hastighet och dess buller att uppfat-
tas som mer störande. En förbindelse över eller 
förbi trafi kplatsen måste dock utformas med 
omsorg. De som försökt öka möjligheterna att 
röra sig över trafi kplatsen på smala broar eller 
genom att försöka dölja den med överbygg-
nader eller inbyggnader har snarare förstärkt 
dess störande verkan än mildrat den. Genom 
att samspela med trafi kplatsens geometri och 
skala samtidigt som funktioner tillförs visar det 
samlade tävlingsresultatet att det är möjlig att 
hantera uppgiften i en helhet.

De storskaliga förändringar i landskapet som 
Förbifarten innebär har också sina formala 
utmaningar. Flera av förslagen hanterar inte 
en integration av de olika skalorna som måste 
samexistera. De förslag som har en konceptuell 
utgångspunkt är både vackra och anmärknings-
värda i ett fågelperspektiv, men de riskerar att 

The intersection itself is on a very grand scale, and 
there are few similar structures available for compa-
rison. It is very symmetrical and stringent in shape. 
Failing a deliberate fashioning of the surroundings, 
it will overwhelm the landscape and township in 
its environs. This diffi culty in the competition brief 
– making the grandness of the intersection interact 
with the scale of the surrounding landscape, the 
township and human beings – constitutes the chal-
lenge of the task. The place must feel accessible to 
people moving around in the area, at the same time 
as its fantastically large scale must be perceptible. 
The historic landscape through which people passed 
in the days when the principal trade routes went 
to Birka and other parts of Sweden should remain 
legible for the future. A new historical stratum will 
be superimposed on the old, and the old should be 
visible in the new.

A large intersection of this kind is often experienced 
as a barrier by people living close by. If there is no 
relation to the surroundings, the speed and noise of 
the vehicular traffi c will be found more disruptive. 
But a link crossing or bypassing the intersection has 
to be designed with care. Those who have attemp-
ted to facilitate movement over the intersection by 
means of narrow bridges above it or by endeavou-
ring to conceal it with overbuilding or in-building 
have compounded rather than alleviated its disrup-
tive impact. Through interaction with the geometry 
and scale of the intersection, at the same time as 
functions are added to it, the overall outcome of the 
competition demonstrates the possibility of handling 
the remit holistically.

The large-scale changes to the landscape entailed 
by the Bypass also present challenges of form. 
Several of the entries do not address an integration 
of the different scales which will have to coexist. 
The entries with a conceptual point of departure are 
both beautiful and remarkable in a bird’s eye view 
but risk becoming virtually inhospitable to those 
who will be frequenting the place. Decoding of the 
overarching landscape has a vital bearing on regio-
nal visibility. The proposed sphere in the winning 
entry constitutes an element of this kind which could 
visually create an orientation in the new landscape 
picture. Similarly, the new Kista Science Tower and 
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bli närmast ogästvänliga för dem som ska vistas 
på platsen. Avläsningen av det överordnade 
landskapet är av stort intresse för den regionala 
synligheten. Den föreslagna sfären i det vin-
nande förslaget utgör ett sådant element som 
siktmässigt skulle kunna skapa en orientering i 
den nya landskapsbilden. På samma sätt innebär 
den nya axeln Kista Science Tower och Victoria 
Tower en överordnad siktmässig orientering för 
Kista trafi kplats. Ett förhållningssätt som byg-
ger på endast en stark konceptuell idé utan att 
tillföra några andra funktioner riskerar att bara 
bli en gest utan att berätta en historia och därför 
bara bli intressanta att passera en gång men inte 
en plats att komma tillbaka till eller vistas på. 

Kulturvärden

Platsen är ett gammalt kulturlandskap där män-
niskor har varit bosatta under tusentals år och 
dess historia syns tydligt på platsen. De gamla 
odlingslandskapen, skogsbrynen, vattenvägarna 
kan utläsas, det är viktigt att behålla denna tyd-
lighet och om möjligt förstärka den. Fynd tyder 
på att Igelstabäcken och Spånga-Bällstaån  har 
utgjort en segelbar förbindelse till Birka. Även 
sträckningarna av Enköpingsvägen och Hjulsta-
leden kan vara mycket gamla. Särskilt Spånga-
Bällstaån är viktig i det kulturella landskapet 
för sin historiska roll och syns nu i fl era stadsut-
vecklingsprojekt i Stockholm. 

Strukturen och placeringen av gårdar inom 
området är mycket gammal. Eftersom det fanns 
fl era mycket små byar i området innan storskif-
tet kunde de omvandlas till gårdar och därmed 
splittrades inte den gamla bystrukturen utan de 
ligger kvar på sina ursprungliga platser som 
gårdar. Flera av fornminnena är redan utgrävda 
eller kommer att grävas ut i samband med byg-
get av trafi kplatsen. Många av fornminnena 
är svåra att se i landskapet men till exempel 
gravplatser är tydligare. Det är därför viktigare 

Victoria Tower axis implies a general visual orien-
tation for the Kista traffi c machinery. An approach 
based solely on a strong conceptual idea without ad-
ding any other functions is liable to become a mere 
gesture with no story to tell and, therefore, only 
interesting to pass by once, and not a place to return 
to or linger in.

Heritage-related qualities

The site is an ancient man-made landscape which 
has been inhabited for thousands of years, and its 
history is clearly visible on the spot. The old agra-
rian landscapes, the forest edges and the waterways 
are discernible. It is important preserve this clarity 
and if possible to enhance it. Finds suggest that the 
Igelstaån and Spånga-Bällstaån rivers were naviga-
ble links with Birka. The routes followed by Enkö-
pingsvägen and Hjulstaleden may also be of great 
antiquity. The Spånga-Bällstaån river is particularly 
important in the man-made landscape by virtue of 
its historic role and is now visible in several Stock-
holm urban development projects.

The structure and positioning of farms within the 
site are very ancient. Several small villages existed 
in the area prior to the Great Redistribution land 
reform, which made it possible for them to be turned 
into farm units, with the result that, instead of the 
old village structure being broken up, the villages 
have remained in situ, but now as farms. Several of 
the archaeological sites have already been excavated 
or will be in connection with the construction works. 
Many of the archaeological remains are hard to spot 
in the landscape, but burial grounds, for example, 
stand out more clearly. This makes it more important 
to preserve the overarching structures of the lands-
cape, such as topography, valleys and forest edges. 
The legibility of the landscape depends more on 
the Bällsta-Spångaån river, the open and cultivable 
landscapes and the forest edges near ancient burial 
grounds than on individual archaeological remains.

Generally speaking, the history of the landscape 
has been relatively poorly used and developed in 
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att behålla de överordnade strukturerna som to-
pografi , dalgångar och skogsbryn i landskapet. 
Läsbarheten i landskapet utgörs mer av Bällsta-
Spångaån, de öppna odlingsbara landskapen och 
skogsbrynen vid äldre gravfält än av enskilda 
fornminnen.  

Generellt kan sägas att landskapets historia tas 
tillvara och utvecklas relativt dåligt i förslagen 
även om få ligger i konfl ikt med dem. Kultur-
reservatet håller öppet för att verksamheter av 
rekreationstyp kan tillkomma inom området 
men andra typer av anläggningar (bostäder, 
kommersiella fastigheter osv) behöver prövas i 
särskild ordning.

En ny regional tyngdpunkt 

Tävlingsområdet ligger i gränslandet mel-
lan Stockholms och Järfälla kommuner. Den 
nya trafi kplatsen med dess möte mellan två 
Europavägar och Barkarby station på den nya 
Mälarbanan bildar poler i ett kraftfält kring en 
ny regional tyngdpunkt. Här kan den regionala 
fordonstrafi ken på Förbifarten kopplas till den 
regionala kollektivtrafi ken på Mälarbanan. 

Nya bostäder

Närheten till kommunikationer tillsammans 
med platsens kultur- och naturvärden gör att 
området kan attrahera boende. De olika stadsde-
larna runt platsen är inte sammanlänkade idag, 
men det fi nns potential för dem att göra det – 
särskilt med den nya planerade bebyggelsen i 
Järfälla. Detta har inte i tillräcklig utsträckning 
utnyttjats och utvecklats av de tävlande. Det är 
också av stor betydelse att trafi kplatsen och dess 
närområde ska utformas så att det är möjligt att 
både befi nna sig i dess närhet och att bygga ut 
de närliggande stadsdelarna mot trafi kplatsen. 
Tävlingsprogrammet efterfrågade också att de 

the competition entries, though few entries are at 
variance with it. The Heritage Reserve allows scope 
for the addition of recreational activities within the 
site, but structures of other kinds (housing, com-
mercial properties and so on) need to be separately 
considered.

A new centre of regional gravity

The competition site occupies the border zone bet-
ween the Municipalities of Stockholm and Järfälla. 
The new traffi c machinery, with its intersection of 
two European Highways, and Barkarby Station on 
the new Mälaren Line (Mälarbanan) form pools in 
a force fi eld surrounding a new regional centre of 
gravity. Regional vehicular traffi c on the Bypass can 
here be made to link up with regional mass transit 
on Mälarbanan.

New housing

Nearness to communications coupled with the 
cultural and natural qualities of the site mean that 
the area can attract residents. The various townships 
surrounding the site are not interlinked at present, 
but there is a potential for doing this, especially with 
the new building development planned in Järfälla. 
This has been insuffi ciently utilised and elaborated 
by the participants. It is also highly important for the 
traffi c machinery and its immediate surroundings 
to be designed so as to afford possibilities of both 
frequenting the environs and expanding the nearby 
townships towards the intersection. The competition 
brief also called on the participants to show how 
activities could be added to the place. Several of the 
entries make no suggestions at all regarding supple-
mentary activities.

Barkarbystaden

The competition brief included looking at the 
structural issue of urban development presented by 
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tävlande skulle visa hur aktiviteter skulle kunna 
tillföras platsen. Flera av förslagen innehåller 
inga förslag på kompletterande verksamheter. 
 

Barkarbystaden

Det ingick i tävlingsuppgiften att titta på den 
stadsbyggnadsmässigt strukturella frågan som 
utgörs av Järfällas satsningar. Ny bebyggelse 
planeras i Barkarbystaden i gränsen till tävlings-
området med bostäder och arbetsplatser i en 
varierad stadsbygd. Hela planen omfattar cirka 
5 000 bostäder och utrymme för totalt cirka 
6 000 arbetsplatser. Utbyggnaden av de första 
delområdena i den norra delen har kommit långt 
med markanvisningar och tävlingar. En spårväg 
som förlängning av tvärbanans Kistagren fram 
till Barkarby station diskuteras som en framtida 
möjlighet. Kring själva stationen fi nns en stor 
potential till utveckling av arbetsplatser och 
det fi nns tidiga idéer om ett regionalt sjukhus. 
Områdena i Järfälla och Stockholm mellan 
stationen och Hjulstakorset är däremot ännu 
outvecklade och endast antydda i den tidigare 
gemensamma ”kommunalrådskartan” från 
2005. Barkarbystaden innebär ett mycket stort 
tillskott till regionens bostadsförsörjning. Den 
dagsaktuella prioriteringen att fi nna ytterligare 
möjligheter att bygga bostäder i kollektivtrafi k-
nära lägen gör intresset stort för att se vilka yt-
terligare bostadslägen som kan utvecklas inom 
den gemensamma ramen för Järfälla–Stock-
holm.

Starten till en gemensam stadsbyggnadsstrategi 
Järfälla–Stockholm
Tävlingsprogrammet utpekade potentialen 
att skapa ett nytt stadsbyggnadsmässigt sam-
manhang såväl med fältet som med omgivande 
och tillkommande bebyggelse. I det vinnande 
förslaget har juryn funnit ett förslag som har 
stor potential i ett fortsatt arbete för utveckling 
av den regionala stadsutvecklingen som helhet. 

Järfälla’s initiatives. New settlement is planned in 
Barkarbystaden on the boundary of the competition 
site, in the form of a varied township comprising 
both housing and workplaces. The plan as a whole 
contains about 5,000 homes and space for a total 
of some 6,000 workplaces. Development of the 
fi rst sub-areas of the northern part is far advanced, 
with land allotments and competitions. A tramway 
as an extension of the Kista branch of Tvärbanan 
(the Transverse Line) to Barkarby Station is being 
discussed as a future possibility. There is a big deve-
lopment potential for workplaces round the station 
itself, and ideas are emerging for a regional hospi-
tal. The Järfälla and Stockholm areas between the 
station and Hjulstakorset, on the other hand, are as 
yet undeveloped and only hinted at in the previous 
joint “municipal executive board” map from 2005. 
Barkarbystaden implies a very large addition to the 
region’s housing supply. The present-day priority 
of fi nding further opportunities for housing deve-
lopment in locations near to public transport means 
a heavy focus of interest on seeing what additional 
housing locations can be developed within the joint 
Järfälla–Stockholm framework. 

The commencement of a joint Järfälla–Stockholm 
urban development strategy
The competition brief pointed to the potential for 
creating a new urban development context out of 
both Järvafältet and surrounding and future sett-
lement. In the winning entry the Jury has found a 
scheme with a big potential for ongoing work to 
further the region’s urban development as a whole. 
A dialogue concerning the site’s development with 
Järfälla’s planners has formed a natural part of the 
Jury’s work. The Jury pronouncement is in this re-
spect to be regarded as the take-off of a programme 
for further planning work – a joint urban develop-
ment strategy for Järfälla–Stockholm. 

“The Stockholm Sphere” – a potential for joint 
development
The winning entry, “The Stockholm Sphere”, shows, 
in addition to measuring up very well to the com-
petition brief, a determination to link together the 
existing and planned townships surrounding the site 
in a strong landscape form round the big intersection 
where it is possible to join them together.
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En dialog om områdets utveckling med Järfällas 
planerare  harvarit en naturlig del av juryarbetet. 
Juryutlåtandet är i detta avseende att betrakta 
som starten till ett program för det fortsatta pla-
neringsarbetet – en gemensam stadsbyggnads-
strategi för Järfälla–Stockholm. 

”Stockholmssfären” – en potential för gemen-
sam utveckling
Det vinnande förslaget ”Stockholmssfären” 
visar, utöver att det mycket väl svarar på täv-
lingsuppgiften, dessutom en ambition att knyta 
samman de omgivande existerande och plane-
rade stadsdelarna i området runt en stark land-
skapsform kring den stora trafi kplatsen där det 
är möjligt att knyta samman dem. 

Ett nytt gemensamt lokalvägnät för hållbar 
stadsutveckling.
För att åstadkomma stadsbyggnadsmässiga 
kvaliteter är det avgörande att de som ska bo 
och arbeta i området får full tillgång till de olika 
resurser som fi nns inom området både inom 
Stockholm och Järfälla kommuner. För detta 
måste de lokala trafi knäten utvecklas så att den 
närhet mellan de olika stadsdelarna runt täv-
lingsområdet som fi nns också kan upplevas och 
utnyttjas. Hur det lokala trafi knätet utformas är 
mycket viktigt för platsens tillgänglighet och 
dess stadsbyggnadsmässiga utveckling. 

Vid diskussioner om utformningen av lokal-
trafi knätet på Järvafältet kring den stora nya 
trafi kplatsen har hittills fl era stora frågor hållits 
öppna. En anslutning mellan Barkabystaden 
och trafi kplatsen har ingått i förutsättningarna. 
En direkt koppling till trafi kplatsen har stött 
på problem då trafi kplatsen redan från start når 
taket för sin kapacitet även om sådana lösningar 
fortfarande diskuteras. Akallavägen kommer att 
ha mycket stor betydelse för det lokala vägnätet 
med både Barkarbystaden och den planerade 
begravningsplatsen. Barkarby station blir också 
en viktig punkt i området. Frågan om mellan-

A new joint local road network for sustainable ur-
ban development. 
In order to achieve qualities of urban development, 
it is essential for those who are to live and work in 
the area to have full access to the various resources 
existing within the area, in both Stockholm and 
Järfälla Municipalities. To this end, the local traf-
fi c networks will have to be developed so that the 
proximity existing between the various townships 
surrounding the competition site can be experienced 
and made use of. The way in which the local traffi c 
network is designed will make a very important 
difference to the accessibility of the site and to its 
urban development.

In discussions concerning the design of the Järvafäl-
tet local traffi c network round the big new inter-
section, several major issues have so far been left 
open. A connection between Barkarbystaden and the 
intersection has been included in the preconditions. 
A direct connection with the intersection has run 
into problems, because the intersection will reach 
its capacity ceiling from the very outset, solutions 
of this kind are still being under discussion. Akalla-
vägen will be of very great importance for the local 
road network, with both Barkarbystaden and the 
new cemetery planned. Barkarby Station will also 
be an important point on the site. The question of 
inter-municipal traffi c links will have to be enlarged 
on.

In the winning entry the Jury sees a potential for 
further development in that a continuous local road 
network can be created which will join together the 
various Stockholm and Järfälla areas and provide 
a new local road link round the big intersection, 
which is a factor crucial to sustainable urban deve-
lopment. If the big ring of “The Stockholm Sphere” 
can also be supplemented for traffi c in this respect, 
an interlinking of the local traffi c networks will be 
made possible. In a continuing process, a link with 
the intersection’s main roundabout can be created, 
at the same time local traffi c connections with the 
E 18 highway, Hjulsta, Barkarby Station, Barkar-
bystaden, Akallalänken and the new cemetery will 
be permissible. There is a possibility here for a 
holistic solution of the hitherto unsolved local traffi c 
connections round the Bypass in both Järfälla and 
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kommunala trafi kkopplingar måste utvecklas. 
Juryn ser i det vinnande förslaget en potential 
till vidareutveckling så att ett sammanhängande 
lokalvägnät kan skapas som knyter samman 
de olika områdena i Stockholm och Järfälla 
med varandra och en ny lokalvägskoppling 
runt den stora trafi kplatsen, vilket är en avgö-
rande faktor för en hållbar stadsutveckling. Om 
”Stocksholmssfärens” stora ring i detta avseen-
de också kan kompletteras för trafi k blir en sam-
mankoppling av de lokala trafi knäten möjlig. I 
en fortsatt process kan både en anknytning till 
trafi kplatsens stora rondell skapas och samtidigt 
som lokaltrafi kanslutningar till E 18, Hjulsta, 
Barkarby station, Barkarbystaden, Akallalän-
ken och den nya begravningsplatsen medges. 
Här fi nns möjligheten till en helhetslösning av 
de hittills olösta lokaltrafi kkopplingarna kring 
Förbifarten i både Järfälla och Stockholm. Detta 
är fullt möjligt med bibehållande av det vin-
nande förslagets grundkvalitéer i form av den 
stora urskålade grytan kring trafi kplatsen och 
ringvägen på överdäckningar över de korsande 
lederna. Detta stämmer också resursmässigt väl 
med utnyttjandet av den befi ntliga topografi n 
och de massor som blir tillgängliga genom byg-
get av Förbifarten. 

Naturvärden och ekologiska samband

Det nya trafi ksystemet innebär att naturmiljön 
i området fragmenteras. Det är mycket viktigt 
att de ekologiska sambanden och förbindelserna 
mellan tävlingsområdets södra sida och Järva-
fältet stärks. Det är också viktigt för djurlivet att 
bevara skogssambanden i öst-västlig riktning.
Gröna broar och överdäckningar som redovisas 
i några av förslagen är bra för att behålla och 
utveckla sambanden. 

Stockholm. This is perfectly possible while retaining 
the basic qualities of the winning entry in the form 
of the large hollow constructed round the intersec-
tion and the ring road on fl yovers above the inter-
secting traffi c arteries. From a resource viewpoint 
this also tallies well with utilisation of the existing 
topography and of the spoil made available by the 
construction of the Bypass.

Nature conservation and ecological 
aspects

The new traffi c system will have the effect of 
fragmenting the natural environment on the site. It 
is very important that the ecological connections 
and links between the south side of the competition 
site and Järvafältet should be strengthened. It is also 
very important for the fauna that the woodland con-
nections in an east-westerly direction should be pre-
served. Green bridges and overbuilds as presented in 
some of the entries are good for the preservation and 
development of these links.
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Feasibility

The realism of the entries was appraised in terms 
of such aspects as structural design, hydro-technics 
and geo-technics in relation to the preconditions of 
the competition site, capital expenditure and ma-
nagement and maintenance aspects. In this way the 
Jury has been able to arrive at a general picture of 
how the value of different measures can relate to the 
resources needed.

Capital expenditure varies between the different 
entries, and the Jury has taken into consideration 
the qualities created in the form of both access and 
experience for local residents and for road users 
passing through the intersection, as well as the 
development possibilities afforded by the various 
solutions. The development potential of the different 
entries for achieving economic and structural objec-
tives has also been appraised.
 

The Jury’s decision

At its meeting on 16th February the Jury unani-
mously declared the entry the Stockholm sphere 
the winner of the competition and recommen-
ded its realisation. 

Mats Broman

Ernst Billgren

Bengt Schibbye
 

Genomförbarhet

Realismen i förslagen bedömdes utifrån aspek-
ter som konstruktion, hydro- och geoteknik i 
förhållande till tävlingsområdets förutsättningar, 
investering, drift- och underhållsaspekter. Juryn 
har därigenom kunnat skapa sig en översiktlig 
bild av hur värdet av olika åtgärder kan ställas 
mot de resursers som krävs.

Investeringskostnaderna är olika i de olika för-
slagen och juryn har tagit hänsyn till de värden 
som skapas både i form av tillgänglighet och 
upplevelse för de boende runt om och för de 
trafi kanter som passerar trafi kplatsen samt de 
exploateringsmöjligheter som de olika lösning-
arna ger. De olika förslagens utvecklingsbarhet 
för att möta ekonomiska och konstruktionsmäs-
siga målsättningar har också bedömts.

Juryns beslut

Juryn beslöt vid sitt möte den 16 februari att 
enhälligt utse förslaget Stockholmssfären till 
vinnare i tävlingen och rekommendera det till 
utförande.  

Per Kallstenius

Karolina Keyzer

Lars Svensson

Mårten Castenfors
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STOCKHOLMSSFÄREN

Förslagsställare: BIG, Grontmij och Space scape 
genom Bjarke Ingels, Jakob Lange, Hanna 
Johansson, Camille Crepin, Barbora Srpkova, 
Alessio Valmori, Xiao Xuan Lu, Krista Mes-
kanen, Long Zuo, Veronika Borg, Anders Falk, 
Mats Mauritzon, Albin Ahlquist, Nils-Göran 
Nilsson, Christer Johansson, Bengt Ridell, 
Alexander Ståhle och Tobias Nordström.

STOCKHOLMSSFÄREN

Authors: BIG, Grontmij and Spacescape, repre-
sentated by Bjarke Ingels, Jakob Lange, Hanna 
Johansson, Camille Crepin, Barbora Srpkova, 
Alessio Valmori, Xiao Xuan Lu, Krista Mes-
kanen, Long Zuo, Veronika Borg, Anders Falk, 
Mats Mauritzon, Albin Ahlquist, Nils-Göran 
Nilsson, Christer Johansson, Bengt Ridell, 
Alexander Ståhle and Tobias Nordström.
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vinnaren stockholmssfären

Förslagets magnifi ka skålform är en genial lös-
ning som samspelar med trafi kplatsens geometri 
samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmäs-
sigt sammanhang som binder samman de olika 
områdena runt platsen. På ett mycket elegant 
sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvali-
teter och verksamheter som gagnar de boende. 

Förslaget bygger en skålform i superformat 
kring trafi kplatsen. Idén med denna superskål är 
inte bara att ge platsen en form utan vallen runt 
trafi kplatsen gör det möjligt att på ett robust och 
tåligt sätt lägga till funktioner, samband och 
verksamheter till platsen. I skålen fi nns verk-
samheter som gör det attraktivt att besöka den 
samtidigt som vallen runt skålen gör det möjligt 
att på ett naturligt sätt röra sig mellan de omgi-
vande stadsdelarna. Den uppbyggda skålformen 
är anpassad till landskapet och ansluter till det i 

The magnifi cent bowl shape of this proposal is an 
ingenious solution which interacts with the geome-
try of the intersection while at the same time crea-
ting an urban context linking together the different 
areas surrounding the site. Possibilities of adding 
qualities and activities to the place which will bene-
fi t residents are very elegantly added.

The scheme is based on a bowl shape in super 
format surrounding the intersection. The idea of this 
super-bowl is not only to give the place a shape. In 
addition, the rampart round the intersection makes it 
possible for functions, connections and activities to 
be added to the place in a way which is both robust 
and resilient. The bowl contains activities which 
make it attractive to visit, at the same time as the 
rampart surrounding the bowl make it possible to 
move naturally between the surrounding townships. 
The bowl construction is adapted to the landscape 
and connects with it at natural points, in this way 
crossing barriers and creating connections. The new 
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naturliga punkter, på så sätt överbryggar skålen 
barriärer och skapar samband. De nya funk-
tioner som tillförs platsen skapar attraktivitet 
och kommer att bidra till att föra de omgivande 
stadsdelarna närmare varandra. Skålformen 
skapar ett tydligt avtryck i landskapet och på 
dess utsida kan framtida bebyggelse placeras. I 
skålen fi nns plats för verksamheter för rekrea-
tion och en park anläggs, detta kommer att freda 
området från okontrollerad exploatering. Försla-
get förstärker bullerskyddet för såväl befi ntlig 
som framtida bebyggelse. För omkringliggande 
bostadsområden och för den nya begravnings-
platsen är detta ett mycket välkommet tillskott 
både som grön fond och som ytterligare buller-
dämpning. Det fi nns potential i förslaget att yt-
terligare förtydliga mötet mellan två storskaliga 
strukturer – det gamla kulturlandskapet och den 
nya trafi kapparaten. 

Ett centralt element i förslaget är den sfär som 
avses sväva ovan trafi kplatsen det vill säga i 
luften ovan mötet mellan Europavägarna E4 och 
E18. Med sfären har förslagsställarna beaktat en 
av de mer centrala utgångspunkterna i tävling-
en, det vill säga den absoluta nödvändigheten 
av en konstnärlig accent som lyfter den totala 
gestaltningen till ytterligare en nivå – en markör 
som både lokalt och internationellt lär väcka 
stor uppmärksamhet. Med den imponerande 
sfären, som i sig avser generera energi, uppvisar 
förslaget just den emblematiska konstnärliga 
markering som efterfrågats samtidigt som det 
fi nns osäkerheter kring hur den kan genomföras. 
Juryn vill betona vikten av att sfärens möjlighet 
att realiseras noga prövas och utreds.  

Juryn har prövat förslagets utvecklingsbarhet 
och uthållighet och förslagets starka grund-
form bedöms bestå även om förutsättningarna 
förändras och nya, idag okända, anspråk ställs. 
Trafi kplatsens enkla geometriska form med bro 
och rondell har en kvalitet som bör fredas. Lös-
ningen innebär till exempel att komplicerande 

functions added to the place create attractiveness 
and will help to bring the surrounding townships 
closer together. The bowl shape creates a clear im-
print in the landscape and future settlement can be 
positioned on the outside of it. Inside the bowl there 
is room for recreational activities and the creation of 
a park, which will save the area from unrestrained 
building development. The proposal reinforces noise 
abatement for both present and future settlement. 
This is a very welcome addition to the surrounding 
housing areas and the new cemetery, both as a green 
backdrop and as additional noise abatement. The 
proposal has a potential for further articulating the 
encounter between two large-scale structures; the 
old man-made landscape and the new traffi c machi-
nery.

One central element of the proposal is the sphere 
which is intended to hover above the intersection, 
i.e. in the air over the junction of the E4 and E 18 
European Highways. With this sphere the authors 
of the proposal have taken into account one of the 
competition’s more essential points of departure, 
namely the absolute necessity of an artistic accent 
which will elevate the total design to a higher level; 
a marker which will attract a great deal of attention 
both locally and internationally. With the impo-
sing sphere, which in itself is intended to generate 
energy, the proposal presents just the emblematic 
and artistic accent called for, though at the same 
time uncertainty surrounds its feasibility. The Jury 
wishes to underline the importance of the possibility 
of realising the sphere being carefully tested and 
investigated.

The Jury has examined the development potential 
and sustainability of the proposal, and its strong 
basic form is expected to endure, even if the precon-
ditions change and new, as yet unknown, demands 
are made. The geometric simplicity of the interac-
tion, with its bridge and roundabout, has a quality 
which should be safeguarded. The solution means, 
for example, that complicated ramp solutions for the 
intersection can be avoided in times to come. The 
rampart surrounding the bowl is given a unifying 
form and creates possibilities for local traffi c solu-
tions between the different quadrants, thereby redu-
cing the pressure on the national/regional system.
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ramplösningar till trafi kplatsen kan undvikas i 
framtiden. Vallen runt skålen ger en samman-
bindande form och skapar möjligheter att lösa 
lokaltrafi ken mellan de olika kvadranterna, och 
därmed minska trycket på det nationella/regio-
nala systemet. 

Efter en noggrann analys av förslagets kvalite-
ter och dess tålighet mot önskemål om föränd-
ringar som både kommer att ske i det närmaste 
utvecklingsskedet likväl som i en längre framtid 
är juryns ställningstagande att förslaget har 
sådana kvaliteter att det kommer att vara tåligt i 
en sådan process under förutsättning att skålens 
grundidé behålls och verksamheter och aktivite-
ter realiseras.

Ringens överdäckningar av vägarna kan ge po-
sitiva upplevelser för trafi kanterna, dels genom 
att fungera både som portal till Stockholm och 
in i ett välordnat landskapsrum. Den stora tra-
fi kanläggningen med rondell och bro får under-
ordna sig i skala och blir mindre dominerande i 
det omgivande landskapet. Den stora ringvägen 
behöver dock i mått och nivå ytterligare anpas-

After carefully analysing the qualities of the propo-
sal and its resilience in relation to desires for change 
which will emerge during the most immediate deve-
lopment phase and in the longer term, the Jury fi nds 
the proposal to have qualities of such a kind that it 
will tolerate such a process, provided the basic idea 
of the bowl is retained and activities realised.
The ring-road overbuilds of the roads can create po-
sitive experiences for road users, partly by serving 
both as a gateway to Stockholm and forming part 
of a well-ordered landscape space. The big traffi c 
machinery with its roundabout and bridge will be 
subordinated in scale and will be made less domine-
ering in relation to the surrounding landscape. The 
big ring road, however, needs to be further adjusted, 
as regards both measurements and level, to actual 
conditions. The proposal to build over both the 
Spånga/Bällstaån river and the railway is a draw-
back. This solution will not only mean additional 
expenditure but will also make the historic man-
made landscape less readily detectable. This part of 
the entry will need to be developed in the ongoing 
process.

The Jury fi nds in the winning entry a potential for 
further development in that a coherent local road 
network can be created which will link the various 
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sas till verkliga förhållanden. Det är en nackdel 
att förslaget föreslår en överbyggnad av både 
Spånga/Bällstaån och järnvägen. Denna lös-
ning är inte bara kostnadsdrivande den kommer 
också att innebära att det historiska kulturland-
skapet kommer att bli svårare ett läsa. Denna 
del av förslaget behöver utvecklas i den fort-
satta processen. 

Juryn ser i det vinnande förslaget en potential 
till vidareutveckling så att ett sammanhängande 
lokalvägnät kan skapas som knyter samman de 
olika områdena i Stockholm och Järfälla med 
varandra. Om ”Stocksholmssfärens” stora ring i 
detta avseende också kan kompletteras för trafi k 
blir en sammankoppling av de lokala trafi knäten 
möjlig. En modifi erad ringväg med möjligen 
mindre omfång bör studeras för att i sin uppgift 
både bilda anknytning till trafi kplatsens stora 
rondell och samtidigt medge lokaltrafi kanslut-
ningar till E 18, Hjulsta, Barkarby station, Bar-
karbystaden, Akallavägen och den nya begrav-
ningsplatsen. Internationella studier fi nns också 
på hur sådana överdäckningar kan skapas utan 
att störa trafi ken på underliggande leder.

Stockholm and Järfälla areas together. If in this 
respect the big ring road of “the Stockholm Sphere” 
can also be supplemented for traffi c, an interlinking 
of the local traffi c networks will be made possible. 
A modifi ed ring road, possibly on a smaller scale, 
should be studied so as to serve the purpose of for-
ming a local connection with the intersection’s big 
roundabout and at the same time permitting local 
traffi c connections with the E 18, Barkarby Station, 
Barkarbystaden, Akallavägen and the new cemetery. 
There are, moreover, international studies of ways 
in which such overbuilds can be created without 
disrupting the traffi c at lower levels. 
 

vinnaren stockholmssfären
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LANDMÄRKE

Förslagsställare: Kristine Jensens Tegnestue, 
Tyréns, Prof. Steen Høyer genom Kristine Jen-
sen, Kristine Cecilie Holten-Andersen, Signe 
Winther Beilman, Line Krath, Anna Rämert
Emelie Brunge, Joel Berring, Nils Forsberg, 
Malin Hallor, Rebecka Grönjord och Steen 
Høyer.

Med tydligt gestaltade formationer skapas tyd-
liga landmärken som ger platsen särprägel.

Genom att utnyttja schaktmassorna från tun-
nelbygget byggs ett antal artifi ciella höjder i 
megaskala.  Dessa kompletteras med mycket 
småskaliga rösen som ska attrahera besökare att 
upptäcka platsens historia. De tydliga stora for-
merna samspelar med trafi kplatsens och land-

LANDMÄRKE

Authors: Kristine Jensens Tegnestue, Tyréns, 
Prof. Steen Høyer representated by Kristine 
Jensen, Kristine Cecilie Holten-Andersen, Signe 
Winther Beilman, Line Krath, Anna Rämert
Emelie Brunge, Joel Berring, Nils Forsberg, 
Malin Hallor, Rebecka Grönjord and Steen 
Høyer.

Distinctly shaped visible landmarks are created 
and gives the site character. 

Spoil from the construction of the tunnel is used 
to build a number of artifi cial, mega-scale hills. 
These are supplemented by very small-scale 
cairns which are meant to encourage visitors to 
discover the history of the place. The distinct 
large shapes interact with the scale of the inter-
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skapets skala. För den förbipasserande bilisten 
har reseupplevelsen kvaliteter. 

Detta är ett av de förslag som mer arbetar 
med platsens form och gestaltning och mindre 
med de stadsbyggnadsmässiga utmaningarna. 
Detta innebär att förslaget inte bidrar till att 
länka samman de omgivande stadsdelarna eller 
överbrygga barriärer. Gång och cykeltrafi kanter 
rör sig över området och mellan de omgivande 
stadsdelarna på slingrande stigar i landskapet 
eller på smala broar över trafi kapparaten. Även 
om höjderna och de nya tilläggen är domine-
rande kan man fortfarande läsa ut det historiska 
kulturlandskapet och Spånga/Bällstaån fi nns 
kvar i sin ursprungliga sträckning. 

Förslaget är presenterat på en hög abstraktions-
nivå vilket gör det mycket svårt att bedöma 
och det är svårt att läsa in den konkretion som 
är nödvändig om förslaget skulle realiseras till 
exempel när det gäller material, ytbehandling 
eller typ av växtlighet. 
 

section and the landscape. The travel experience 
offers qualities to the passing motorist.

This is one of the entries which pay more atten-
tion to the shape and design of the site and less 
to the urban development challenges. Conse-
quently the entry does to help to link together 
the surrounding townships or to overcome 
barriers. Pedestrians and cyclists cross the site 
and move between the surrounding townships 
along winding paths in the landscape or narrow 
bridges over the traffi c machinery. Although the 
heights and the new additions are dominant, one 
can still decipher the historic man-made lands-
cape and the Spånga/Bällstaån river still follows 
its original course.

This entry is presented on a high level of abst-
raction which makes it very hard to assess, and 
it is diffi cult to envisage the concretion needed 
for realising the scheme, e.g. as regards materi-
als, surface treatment or type of vegetation.
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OUVERTYR

Förslagsställare: Erik Giudice Architects, Char-
lotte von Poehl, Urbalab och Naturföretaget 
genom Erik Giudice, Charlotte von Poehl, Fede-
rico Manella, Lars Almgren, Francesca Venezia, 
Charlotte von Poehl, Marco Rossi, Laurent Cros-
mary, Gilles Azzopardi,  Mathilde Bey, Niina 
Sallmén, Emma Hulten och Karolin Ring.

Ouvertyr är ett intressant förslag ur stadsbygg-
nadssynpunkt med en varierad bebyggelse som 
närmar sig trafi kplatsen.

Förslaget bygger på en överdäckning av E18 
från Järfälla i väster mot trafi kplatsen med 
möjligheter till fl exibel exploatering. Över-
däckningen av E18 skapar stora möjligheter att 
binda samman stadsdelarna norr och söder om 
trafi kplatsen vilket i sin tur möjliggör en bebyg-
gelseutveckling mellan den planerade Barkaby-

OUVERTYR

Authors: Erik Giudice Architects and Charlotte 
von Poehl, Urbalab and Naturföretaget represen-
tated by Erik Giudice, Charlotte von Poehl, Fede-
rico Manella, Lars Almgren, Francesca Venezia, 
Charlotte von Poehl, Marco Rossi, Laurent Cros-
mary, Gilles Azzopardi,  Mathilde Bey, Niina 
Sallmén, Emma Hulten och Karolin Ring. 

Overture is an interesting proposal from the view-
point of urban development, with varied settlement 
approaching the traffi c machinery.

This proposal is based on an overbuild across the 
E18 from Järfälla in the west to the intersection, 
with possibilities of fl exible development. The 
building over of the E 18 will create big opportu-
nities for linking together the townships north and 
south of the intersection, which in turn will make 
possible building development between the intended 
Barkarbystaden township and the area surrounding 
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Vy längs med Spångaån-Bällstaån i nordvästlig riktning

SEKTION B-B
SKALA 1:1000

staden och området kring Barkaby station. För-
slaget utnyttjar den byggbara mark som fi nns i 
området och skonar värdefulla naturområden på 
ett förtjänstfullt sätt. Områdena öster och väster 
om trafi kplatsen sammanlänkas inte i förslaget.

Även om förslaget är följsamt till de naturliga 
förutsättningar som fi nns på platsen bygger 
det samtidigt in en rad svårigheter i projek-
tet. Det är svårt att motivera en sänkning och 
överbyggnad av E18 när överbyggnadens möte 
med trafi kplatsen blir så stumt och komplicerat. 
Lösningen för lokaltrafi ken och anslutningarna 
till trafi kplatsen som de är presenterade är inte 
realiserbara. Det buller som omgivande stads-
delar förskonas från i och med överbyggnaden 
kommer de tillkommande att utsättas för, därför 
är antagandet att det skulle gå att bygga hus 
inne i trafi kplatsen orealistiskt. Förslaget ger 
många kvaliteter till platsen men den skapar 
också en rad komplikationer och svårigheter. 

Den gyllene bron presenteras som förslagets 
mittpunkt och är menad att knyta ihop stads-
delarna. Dess form är rent konstnärligt alldeles 
för allmän och juryn bedömer att det är få som 
kommer att uppleva denna bro som en praktisk 
och trevlig kommunikationsväg mellan de olika 
stadsdelarna. 

Barkarby Station. The proposal utilises the develo-
pable land existing on the site and creditably spares 
natural areas of outstanding interest. The areas east 
and west of the intersection are not linked together 
in this proposal.

Although the entry conforms to the natural condi-
tions of the site, it builds a number of diffi culties 
into the project. It is hard to justify a lowering 
and building over of the E 18 when the encounter 
between the overbuild and the intersection turns out 
to be so ungainly and complicated. The solution for 
local traffi c and the connections with the intersec-
tion as presented are not feasible. The noise which 
surrounding townships are spared as a result of the 
overbuild will be infl icted on townships to come, 
and so the assumption of being able to construct 
buildings inside the intersection is unrealistic. The 
entry endows the site with many qualities, but it also 
creates a number of complications and diffi culties.

The Golden Bridge is presented as the central point 
of the scheme and is intended to tie the townships 
together. In purely artistic terms, its shape is far too 
commonplace and in the Jury’s belief few will fi nd 
this bridge a pleasant and practical communication 
route between the different townships.
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STOCKHOLM ROCKS

Förslagsställare: Snøhetta genom Jenny B. 
Osuldsen, Knut Bjørgum, Diccon Round, Kjetil 
T. Thorsen, Bård Stangnes, Cecilia Landmark, 
Patrick Lüth, Martin Brunner, Kristian Blystad, 
Roger Olsson och Roger Roseth.

Dessa förslagsställare har valt att med utgångs-
punkt från trafi kplatsens geometri lägga till en 
kraftfull och tydlig form som ger platsen en unik 
karaktär. Skalmässigt tar de tre våningar höga 
stenmurarna och stensträngarna hand om över-
gången mellan den stora och lilla skalan.  

STOCKHOLM ROCKS

Authors: Snøhetta representated by Jenny B. 
Osuldsen, Knut Bjørgum, Diccon Round, Kjetil 
T. Thorsen, Bård Stangnes, Cecilia Landmark, 
Patrick Lüth, Martin Brunner, Kristian Blystad, 
Roger Olsson and Roger Roseth.

These participants, taking their cue from the geome-
try of the intersection, have chosen to add a distinct 
and forceful shape which gives the place a unique 
character. The three-storey-high stone walls and the 
lines of stones negotiate the transition between large 
and small scale.
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 E4

 E18

Stockholm rocks

Det fi nns skulpturala kvaliteter som ger platsen 
en speciell karaktär. De befästningslika murarna 
stöder trafi kplatsens form och kommer säkert i 
viss utsträckning att bidra till bullerdämpningen 
i området och hindra oönskad etablering i om-
rådet. 

Men förslaget svarar egentligen bara på en av 
tävlingsprogrammets frågor då det inte bidrar 
till att göra platsen tillgänglig, skapa samband 
mellan de omgivande stadsdelarna eller göra 
det möjligt för ny etablering eller utveckling av 
området. 
 

There are structural qualities imparting a special 
character to the place. The fortress-like walls sup-
port the shape of the intersection and will no doubt 
contribute to a certain extent to noise suppression in 
the area, as well as preventing undesirable establish-
ment there.

But this entry really answers only one of the ques-
tions in the competition brief, for it does not help to 
make the site accessible, create connections between 
the surrounding townships or facilitate new esta-
blishment or development of the area.
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fortsatt process
Genom juryarbetet har en dialog inletts mel-
lan Järfälla och Stockholm om en gemensam 
stadsbyggnadsstrategi i området som skisserats 
i ovanstående avsnitt. Det vinnande förslaget 
kommer tillsammans med en lång rad pågående 
projekt att ligga till grund för denna. Utform-
ningen av det gemensamma lokalvägnätet och 
dess anslutningar mellan stadsdelar, friområdet, 
begravningsplatsen och den stora trafi kplatsen 
är helt avgörande. Här tillkommer också en 
möjlighet till nya bostäder över kommungrän-
sen nordväst om trafi kplatsen. Det strategiska 
området mellan Barkarby station och Hjulsta-
korset kan också utvecklas söder om Mälarba-
nan. Den gemensamma stadsbyggnadsstrategin 
kan vidareutecklas till fördjupade översiktspla-
ner eller samordnade program i bägge kommu-
nerna.

I den bedömning som juryn gjort i samråd med 
Järfälla kommun borde det vara möjligt att 
utveckla ett område direkt norr om ringvägens 
ljudskugga i det vinnande förslagets vall för 
bostäder. Detta kan väl anslutas till Barkarby-
staden och inrymma 1200–1500 bostäder. 
Kompletterande verksamheter för till exempel 
sport och bad skulle också kunna ligga innanför 
ringen som föreslaget. Annars är Barkarby sta-
tion det primära området för verksamheter och 
företag. Utvecklingen av Barkarbystaden som 
helhet bygger på möjligheten till anslutningar 
både vid Barkarby trafi kplats och Hjulstakorset.

Lokalvägnätets utformning och anslutningar 
runt trafi kplatsen har högsta prioritet och måste
utredas i detalj med det vinnande förslaget och 
den gemensamma stadsbyggnadsstrategin som 
grund. Detta är nödvändigt också för att pre-
cisera läget av de tre tillkommande överdäck-
ningar som ligger över E18 och Förbifarten. För 
utförandet av dessa behöver studier göras av 
aktuella internationella exempel som juryn tagit 

continuing process
The work of the Jury has opened up a dialogue bet-
ween Järfälla and Stockholm concerning a joint ur-
ban development strategy in the area outlined in the 
above section. The winning entry, therefore, along 
with a large number of other projects in progress, 
will form the basis of that strategy. The design of 
the local road network and its connections between 
townships, the Common, the cemetery and the big 
new intersection is quite crucial. Here again, there 
is the additional possibility of new housing develop-
ment across the municipal boundary northwest of 
the intersection. The strategic area between Barkar-
by Station and Hjulstakorset can also be developed 
south of Mälarbanan. The joint urban development 
strategy can be further developed into deeper com-
prehensive plans or co-ordinated programmes in 
both municipalities.

The assessment made by the Jury, in consultation 
with the Municipality of Järfälla, is that it should be 
possible to develop an area directly north of the ring 
road’s noise baffl e in the housing rampart envisaged 
by the winning entry. This can very well be joined 
up with Barkarbystaden and contain between 1,200 
and 1,500 homes. Supplementary activities, e.g. 
sports and bathing, could also be located inside the 
ring, as proposed in the winning entry. Otherwise 
Barkarby Station is the primary location for acti-
vities and enterprise. The development of Barkar-
bystaden as a whole is based on the possibility o 
connections both at the Barkarby intersection and at 
Hjulstakorset.

The design and junctions of the local road network 
round the intersection have top priority and must 
be investigated in detail on the basis of the winning 
entry and the joint urban development strategy. This 
is also necessary in order to pin down the location of 
the three prospective overbuilds of the E 18 and the 
Bypass, the realisation of which demands studies of 
current international examples which the Jury has 
been apprised of. The winning entry’s main idea of 
a ring-shaped pedestrian and cycle route stands fast, 
but a location must be investigated for a new local 
traffi c ring near it. The proposed large-scale over-
build of the Bällstaån river and Mälarbanan should 
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del av. Förslagets huvudidé om ett ringformat 
gång- och cykelstråk ligger fast men ett läge för 
en ny lokaltrafi kring i närheten av denna måste 
utredas. Den föreslagna stora överdäckningen 
av Bällstaån och Mälarbanan bör istället ersättas 
av att ringen löper på en viadukt under Förbifar-
ten men över Bällstaån. Genom preciseringen 
av den trafi kmässiga geometrin i landskapet kan 
den stora ”skålens” mått och de stora uppfyll-
ningarnas lägen bestämmas. Därefter kan det 
nya bostadsområdet skisseras. De rent tekniska 
förutsättningarna för själva ”sfären” behöver 
klarläggas redan från början genom tillgängliga 
internationella referensexempel.

Parallellt med arbetet med utformningen bör 
också kompletterande bullerstudier göras så 
att den tillkommande dämpningen genom de 
uppfyllda vallarna kan bedömas. Särskilt viktigt 
är detta i läget mot den nya begravningsplatsen 
och de anslutande bostäderna i Hjulsta.
Den vidare bearbetningen av det vinnande 
förslaget ”Stockholmssfären” kräver en gemen-
sam programgrupp från stadsbyggnadskontoret, 
exploateringskontoret, Stockholm konst och 
trafi kkontoret i Stockholm. Därvid kan urskiljas 
specialstudier av ringen med anslutningar till 
trafi kplatsen, lokaltrafi knätet i stort, åtgärder 
som direkt berör pågående bygge av E18, ut-
formningen av ”skålens” inre med ”sfären” och 
anslutande bostadsområde. 

be replaced by the ring passing on a viaduct under 
the Bypass but over Bällstaån. Refi nement of the 
traffi c geometry of the landscape will make it pos-
sible to determine the dimensions of the big “bowl” 
and the locations of the big landfi lls. That done, 
sketching of the new housing area can begin. The 
purely technical preconditions of the “sphere” itself 
need to be made clear from the very outset by con-
sulting available international reference examples.

Parallel to design work, supplementary noise studies 
should be carried out so that an assessment can be 
made of the additional attenuation provided by the 
spoil ramparts. This is especially important in the lo-
cation near the new cemetery and the neighbouring 
housing development in Hjulsta. The further proces-
sing of the winning entry, “The Stockholm Sphere”, 
will require a joint group from the City Planning 
Administration, the Urban Development Offi ce, 
Stockholm Konst and the Stockholm Traffi c and 
Waste Management Administration. Special studies 
can then be made of the ring and its junctions with 
the intersection, the local traffi c network as a whole, 
measures directly impacting on the E 18 construc-
tion work now in progress, the interior design of 
the “bowl” with the “sphere” and adjacent housing 
development.
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