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Inledning

Stockholms stad genom Stadsbyggnadskonto-
ret, Exploateringskontoret, Trafikkontoret och 
Stockholms konst i samarbete med Trafikverket 
inbjuder följande lag till en projekttävling om 
gestaltningen av landskapet kring trafikplats 
Hjulsta:

• 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.

Tävlingen genomförs som projekttävling i en-
lighet med LOU och har föregåtts av ett öppet 
prekvalificeringsförfarande för val av deltagare. 
Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges 
Arkitekter.

Välkomna att tävla!

Planering och byggande av E4 Förbifart Stock-
holm är ett av de stora infrastrukturprojekt som 
präglar huvudstadens tillväxt och utveckling. 
Genom projekt som nya Årstabron, Citybanan, 
Södra och Norra Länken samt E18/Kymlinge-
länken har infrastrukturens formgivning kom-
mit starkt i fokus för både Stockholms stad och 
Trafikverket. Inte minst gäller detta också den 
samverkan som finns mellan dessa stora projekt 
och den stadsutveckling som staden planerar i 
anslutning till dem. Ambitionsnivån är mycket 
hög inte minst därför att erfarenhetsåterföringen 
klart visar att satsningarna på en god och väl 
inarbetad formgivning på konstnärliga grunder 
har gett ett både gott och internationellt upp-
märksammat resultat.

Introduction
The City of Stockholm, acting through the City 
Planning Administration, the Urban Development 
Office, the Traffic and Waste Management Admi-
nistration and Stockholms Konst, and in association 
with the Swedish Transport Administration, invites 
the following teams to participate in a project com-
petition for landscaping the environs of the Hjulsta 
intersection:

• Snøhetta, Norway.
• Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Den        
  mark, Tyréns, Sweden, Professor Steen Høyer,     
  Denmark.
• Erik Giudice Architects, Sweden, Charlotte     
  von Poehl, Sweden.
• Big, Denmark, Grontmij, Sweden.

The competition is being conducted as a project 
competition subject to the Public Procurement Act 
(LOU) and has been preceded by an open prequali-
fication procedure for the selection of participants. 
The competition is being conducted in collaboration 
with the Swedish Association of Architects.

Welcome to compete!

The planning and construction of the E4 Stockholm 
Bypass (E4 Förbifart Stockholm) is one of the major 
infrastructure projects informing the growth and 
development of the Swedish capital. Projects such 
as the new Årsta Railway Bridge (Årstabron), the 
Stockholm City Line (Citybanan), the North and 
Southern Links (Södra & Norra Länken) and the 
E18/Kymlinge Link (E18/Kymlingelänken) have 
made infrastructure design a prime concern of both 
the City of Stockholm and the Swedish Transport 
Administration. This also applies, not least, to the 
interplay between these major projects and the 
urban development which the City is planning in 
conjunction with them. The level of aspiration is 
very high, not least because experienced feedback 
has shown that a commitment to produce good and 
properly communicated, thoroughly accepted design 
on artistic foundations have contributed to good and 
internationally noticeable outcomes.
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För Stockholms stad  För Trafikverket

Susanne Lindh   Riggert Anderson                                                              
Stadsbyggnadsdirektör    Projektchef 
    Förbifart Stockholm

Genom projekten nya E18 och E4 Förbifart 
Stockholm skapas i Hjulstakorset regionens 
största trafikplats där i framtiden två Europavä-
gar korsar varandra. Trafikplats Hjulsta planeras 
i tre våningsplan med E18 nedsänkt, en cirku-
lationsplats i markplan och E4 Förbifart Stock-
holm på bro. Trafikplatsens grundläggande klara 
geometriska utformning ger goda förutsättning-
ar för en kompletterande formgivning där land-
skapets gestaltning, vegetation, ljus, arkitek-
toniska och konstnärliga element i samverkan 
med det omgivande kulturreservatet Igelbäcken 
och stadsdelarna kan ge en ny helhetsupplevelse 
i den mycket stora skala som projektet innebär. 
Staden är också öppen för att inom projektet 
utveckla förutsättningar för en kompletterande 
bebyggelse inom primärt den nordvästra sek-
torn inom och intill tävlingsområdet i den mån 
kulturreservatet medger. En omsorgsfull ge-
staltning av helheten innebär att utvecklingen 
av landskapets form, konstnärliga element och 
byggnader sker så att det gynnar människors 
användning av fältet och att nödvändiga bul-
lerskydd skapas för anslutande stadsdelar. Detta 
gäller även den nya begravningsplats som sta-
den efter internationell arkitekttävling planerar i 
området runt Granholmstoppen.

Vi är mycket glada över att se de fyra kompe-
tenta tävlingsteamen som är utvalda att delta i 
tävlingen och som alla med säkerhet kommer 
att skapa spännande förslag.

Vi väntar på resultaten av tävlingen!

Through the New E18 and Stockholm E4 Bypass 
projects, the biggest intersection in the whole region 
will be created at Hjulstakorset (“Hjulsta Cross”), 
with two European Highways eventually intersec-
ting. The Hjulsta Intersection (Trafikplats 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 affords good opportunities for a supp-
lementary design in which the landscaping, vegeta-
tion, lighting and architectural and artistic elements 
interacting with the surrounding Igelbäcken Heri-
tage Reserve and the townships can convey a new, 
holistic experience on the very large scale which the 
project involves. The City is also open to the idea of 
developing, within and next to the project, supp-
lementary urban settlement, primarily within the 
north-western sector, as permitted by the Heritage 
Reserve. Careful design of the overall concept will 
develop landscape, artistic elements and buildings in 
a way that favour people’s use of the open country, 
as well as providing necessary noise protection 
being created for adjoining townships. This also 
applies to the new cemetery which, following an 
international architecture competition, the City is 
planning to develop in the area surrounding the hill 
Granholmstoppen. 

We are very happy to see the four competent teams 
which have been selected to take part in the com-
petition, all of whom are certain to come up with 
thrilling proposals.

We look forward to receiving your entries!

For the City of   For the  Swedish
Stockholm   TransportAdminis- 
    tration

Susanne Lindh   Riggert Anderson
Head of City Planning  Project manager
Administration    Bypass Stockholm
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Plan med tävlingsområdet inritat / Plan with the competition site plotted

Orienteringskarta / General map
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Bakgrund och syfte

Bakgrund

Befolkningen i Stockholmsregionen beräknas 
öka med nästan en halv miljon under de kom-
mande tjugo åren. Trafiksystemet behöver ut-
vecklas för att klara en ökad befolkningsmängd 
och tillgodose transportbehoven i länet. E4 
Förbifart Stockholm är viktig för utvecklingen 
av Stockholmsregionen genom att samman-
binda regionens norra och södra delar, avlasta 
Stockholms centrala delar och minska sårbar-
heten i trafiksystemet. Drygt 17 kilometer av 
Förbifart Stockholms 21 kilometer planeras 
gå i tunnel. Strax före Hjulsta går vägen upp 
i en landbro och vid nuvarande Hjulstakorset 
planeras Trafikplats Hjulsta i tre våningsplan 
där Förbifart Stockholm och E18 möts. E18 är 
under ombyggnation och delar av vägen kom-
mer att sänkas ned och däckas över. Den plane-
rade trafikplatsen kommer att ligga i markplan 
med E18 nedsänkt och E4 Förbifart Stockholm 
på landbro. I och med bygget av E4 Förbifart 
Stockholm kommer detta att bli Sveriges största 
trafikplats. 

Hösten 2009 inledde Stockholms stad och Tra-
fikverket (dåvarande Vägverket) ett samarbete 
för att säkerställa att landskapet kring trafik-
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 trafikplats, ett värdefullt 
natur- och kulturlandskap samt den befintliga 
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 trafikplat-
sen, bebyggelsen och landskap får en helhetsut-
formning. 

Background and purpose

Background

The population of Stockholm is expected to reach 
one million within the next 20 years. The traffic 
system needs to be developed to cope with popula-
tion growth and to accommodate the transport needs 
of business enterprise. The E4 Stockholm Bypass 
will play an important part in the development of 
the Stockholm region by linking the northern and 
southern parts of the region together, relieving the 
traffic load on central areas of Stockholm and ma-
king the traffic system less vulnerable. About 17 out 
of the 21 km of the Stockholm Bypass are planned 
to take the form of a tunnel. Just before Hjulsta the 
road climbs onto a land bridge, where a three-storey 
intersection, Trafikplats Hjulsta, is planned for the 
intersection of the Stockholm Bypass and the E18 
highway. Reconstruction of the E18 is in progress 
and parts of this road will be lowered and decked 
over. The intersection planned will be at ground 
level, with the E18 below ground and the E4 Stock-
holm Bypass carried on a land bridge. The construc-
tion of the E4 Stockholm Bypass will make this the 
biggest road intersection in Sweden.

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 the enhance experience of the pla-
ce. 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 
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 connec-
tion with the infrastructure can be controlled in such 
a way as to endow the site, the new intersection, the 
settlement and the landscape, with a holistic design.
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Syfte

Syftet med tävlingen är att tillföra området i 
anslutning till trafikplatsen och landbron en 
gestaltning med hög konstnärlig kvalitet som 
hanterar trafikplatsens och landbrons skala i 
landskapet och tillför platsen nya kvaliteter. 
Detta är speciellt angeläget med tanke på den 
nya trafikledens öppna läge intill Järvafältet 
och dess omgivande stadsdelar. Stockholms 
västra infartsled ska i detta läge bli en tydlig 
och inbjudande infartsport som också bildar ett 
nytt stadsbyggnadsmässigt sammanhang såväl 
med fältet som omgivande och tillkommande 
bebyggelse. En viktig utmaning i uppgiften är 
att trafikanläggningens stora skala ska möta 
människans skala och göra platsen tillgänglig 
och attraktiv. Betydande är också hur motorvä-
garnas snabba trafik möter lokalgatornas och de 
gåendes tempo och rörelser, samt hur trafikbul-
ler möter fågelsång och samtal mellan männis-
kor. Tävlingen avser en ny helhet med alla de 
komponenter som kan ingå i en konstnärlig och 
arkitektonisk medveten gestaltning. Syftet med 
tävlingen är också att handla upp konsulter för 
fortsatt uppdrag. 

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 traffic artery close to Järvafältet and 
the townships surrounding it. In this location the 
western route into Stockholm will become a distinct, 
inviting entry which will also form a new urban 
development context with Järvafältet and with sur-
rounding settlement, both present and impending. 
One important challenge in this brief consists in 
reconciling the large scale of the traffic machinery 
with human proportions and making the place acces-
sible and attractive. Another important consideration 
is the way in which the fast-moving highway traffic 
meets the tempo and movements of local streets and 
pedestrians, and the confrontation between traffic 
noise on one hand and birdsong and human voices 
on the other. The competition is concerned with a 
new holistic entity, comprising all the components 
included in planning and characterised by artistic 
and architectural awareness. Part of the purpose of 
the competition is also to procure consultants for 
further assignments.    
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Fotomontage, Trafikplats Hjulsta / Photo montage, Hjulsta Intersection (Trafikplats Hjulsta)

Tävlingsuppgiften

Uppgiften i Projekttävling Stockholmsporten 
är att kring Trafikplats Hjulsta ge förslag till en 
konstnärligt betonad gestaltning av landskapet 
och skapa en inbjudande entré till Stockholm. 
Den för tävlingen avgörande frågan är vilken 
helhet som kan uppstå genom samverkan av alla 
ingående delar. Alltför ofta präglas knutpunkter 
i vägtrafiken av rena tillfällighetsåtgärder. 
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 förortsmiljö 

The competition brief

The Stockholmsporten Project Competition brief 
is to propose an essentially artistic design of the 
landscape surrounding the Hjulsta Intersection and 
to create an inviting entry to Stockholm.  The cru-
cial issue in this competition concerns the holistic 
entity which can result from the interaction of all 
the component parts. Only too often, road junctions 
are characterised by purely random measures. This 
super-junction of two European Highways must 
be informed by a considered and eminently artistic 
overall design. 

The development of the E18/Kymlinge Link and the 
future Stockholm E4 Bypass amounts to one 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 
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med stora natur- och kulturvärden. Uppgiften 
är att tillvarata och utveckla det samspel som 
kan uppstå genom en alltigenom medveten och 
skicklig utformning av alla ingående delar. 

Uppgiften innefattar att, inom angivet område 
gestalta landskapet och den nya bebyggelsen 
och hur det rumsligt och skalmässigt förhål-
ler sig till befintlig och planerad bebyggelse, 
natur- och kulturlandskapet och trafikplatsen. 
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 Trafikplats Hjulsta ska ges en 
egen, tydlig profil som samtidigt relaterar till 
det omgivande rekreationsområdet Järvafältet 
med sin natur- och kulturhistoriskt särpräglade 
miljö och ses som en del i ett större landskapligt 
sammanhang. Visionen är att landskapet kring 
den nya trafikplatsen ska få en stark egen karak-
tär och vara ett nutidens avtryck i landskapets 
tidslinje från forntid till nutid.

Trafikplatsens utformning är beslutad i en 
lagakraftvunnen arbetsplan och det ingår inte i 
tävlingsuppgiften att ändra denna. Bullerskydd 
för E18 och E4 Förbifart Stockholm ingår inte 
heller i tävlingsuppgiften. Dock kan bullerskyd-
dande funktioner i gestaltningen komplettera de 
ordinarie skydden. För den planerade bron för 
E4 Förbifart Stockholm är höjd och placering 
beslutad medan mötet med mark samt de rum 
som bildas under bron i viss utsträckning kan 
anpassas till förslagen. Kring tävlingsområdet 
finns ny bebyggelse planerad och inom tävlings-
området kan ny bebyggelse planeras. Eventuell 
ny bebyggelse inom tävlingsområdet ska loka-

qualities. The brief is to utilise and develop the 
interplay which can materialise by means of a con-
sidered and skilful design of all the constituent parts.  

Within the designated site, the brief involves 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 traffic 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 Trafikplats Hjulsta is to 
be given a distinct profile 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 traffic 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.

The traffic machinery design has been finalised in 
a working plan which now has force of law, and 
modification of that design does not form part of the 
competition brief. Noise screens for the 
E18 highway and E4 Bypass Stockholm are also not 
included in the competition brief. However, noise 
shaping protective functions can be a complement 
in the artistic design. The height and positioning of 
the bridge planned for the Stockholm E4 Bypass are 
predetermined, but the encounter with ground level 
and with the spaces formed under the bridge can to 
a certain extent be adapted to the proposals submit-
ted. New urban development is planned round the 
competition site and new urban development can be 
planned within it. Possible new urban development 
within the competition site must be located and 
adapted, proportionally and spatially, to the lands-
cape and to the large-scale traffic machinery. Further 
urban development may become necessary in the 



9

liseras och anpassas skal- och rumsmässigt i 
landskapet och till den storskaliga trafikplatsen. 
I framtiden kan det också komma behov av yt-
terligare bebyggelse runt tävlingsområdet och 
de tävlande ska redovisa strategier för hur en 
sådan bebyggelse kan planeras. Gestaltningsför-
slaget ska vara utvecklingsbart och tåla framtida 
förändringar i området. 

Nya aktiviteter och målpunkter ska föreslås. 
Ambitionen är att projektet ska bidra till iden-
titets- och samhörighetskänsla i området som 
helhet. Tävlingsuppgiften ska behandla mötet 
mellan en trafikplats av en ovanligt stor skala 
och ett landskap med bostadsområden och män-
niskor som rör sig över platsen.
Utrymme ges att arbeta med mycket stora jord- 
och stenkrossmassor som erhålls från byggandet 
av E4 Förbifart Stockholm. Modellering av 
landskapets topografi ger möjlighet att hantera 
trafikplatsens och landbrons visuella dominans i 
landskapet.

Modellering av landskapet kan bidra till nivå-
skillnader, vilka måste beaktas vid eventuella 
förslag till aktiviteter i området. Stockholms 
stad ställer höga tillgänglighetskrav på utform-
ning av allmänna platser, vilket bland annat 
innefattar att platser och områden ska utformas 
så att de kan användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga utan hjälp. 
Gångytor får inte ha en lutning som överstiger 
1:20 och ska vara fasta, jämna och halkfria. Ni-
våskillnader som innebär fallrisk ska markeras 
och enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas.

Om tävlande gör avsteg från tävlingsområdet 
måste detta väl motiveras. Tävlingsförslag som 
inte i huvudsak ryms inom tävlingsområdet 
kommer inte att bedömas. Tävlande kan välja 
att redovisa detaljer utanför tävlingsområdet 
som är av idé- och gestaltningsmässigt värde för 
förslaget men kan inte räkna med att juryn vid 
bedömningen av förslaget kan ta hänsyn till den 

environs of the competition site at some future date, 
and the participants are to present strategies indi-
cating how such development can be planned. The 
design proposal must have development potential 
and tolerate future changes in the area.  
New activities and target points are to be proposed. 
The aim is for the project to contribute towards 
a sense of identity and community in the area as 
a whole. The competition brief is to address the 
relationship between an unusually large-scale traffic 
intersection and a landscape with housing areas and 
people in transit across the site.

Scope is available for working with very large 
quantities of spoil (earth and crushed stone) from 
the construction of the Stockholm E4 Bypass. The 
topographic modelling of the landscape affords an 
opportunity for addressing the visual dominance of 
the intersection and the land bridge in the landscape. 

The modelling of the landscape can contribute 
towards differences of altitude which may have to 
be taken into account in any proposals concerning 
activities in the area. The City of Stockholm in-
sists on high stands of accessibility in the design of 
public places, which among other things means that 
places and areas must be designed in such a way 
that persons with mobility impairment or impaired 
orientation capacity will be able to use them unai-
ded. Pedestrian spaces must not exceed a gradient 
of 1:20 and must be firm, level and non-slip. Dif-
ferences of gradient entailing a risk of falling must 
be marked and easily removable obstacles must be 
eliminated.

Any deviations from the competition site in compe-
tition entries must be clearly and convincingly justi-
fied. Competition entries not principally accommo-
dated within the competition site will not be taken 
into consideration, Competitors may opt to present 
details outside the competition site which are of 
value to the competition entry in terms of concept 
and design, but cannot count on the Jury including 
such presentations in their adjudication of the entry. 
This does not concern the requested urban strategies 
for future connections with surrounding townships, 
cultural and natural reserves. 
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typen av redovisningar. Detta gäller dock inte 
de stadsbyggnadsmässiga strategier som efter-
frågas för kopplingarna på sikt med omgivande 
stadsdelar, kulturreservat och naturreservat.

Förslagen ska redovisa följande:
Visionen för och utformningen av tävlingsom-
rådet ska vara tydlig i förslaget liksom strategin 
för hur omgivande bebyggelse ska hanteras i ett 
långt tidsperspektiv. Förslagets helhetsgrepp har 
avgörande betydelse, men det är också viktigt 
att det framgår hur området kan tillgängliggöras 
och hur det kan användas, till exempel genom 
att olika aktiviteter tillförs. Området ska upple-
vas som möjligt att besöka och färdas igenom 
också för gående, och barriärer bör motverkas. 
I förslaget ska områdets funktioner över dygnet 
och årstidsväxlingar redovisas. Förslaget ska 
tåla ytterligare ännu ej planerad bebyggelse. 
Idéer om vilken vegetation, vilka material, ljus-
sättning och så vidare som ska användas ska re-
dovisas. Det är också av betydelse att förslagen 
redovisar hur de fornlämningar som finns inom 
tävlingsområdet hanteras. Realismen i förslagen 
kommer att bedömas utifrån aspekter som kon-
struktion, hydro- och geoteknik i förhållande till 
tävlingsområdets förutsättningar, investering, 
drift- och underhållsaspekter. 

Projekttävling Stockholmsporten tar sin 
utgångspunkt i följande frågor:

Mötet mellan trafik och landskap
• Hur kan samspel mellan trafikplatsen, bron  
  och det omgivande landskapet skapas?

Mötet mellan historia och nutid
• Hur kan mötet mellan historia och nutid 
  gestaltas?

Samband och samhörighet
• Hur kan platsen gestaltas så att en samhörig-  
  hetskänsla för människor boende kring Järva 
  fältet skapas?

The entries must give an account of the 
following:
The vision for and design of the competition site 
must be clear from the competition entry, as must 
the strategy for managing surrounding settlement 
in a long-term perspective. The holistic approach 
of the competition entry is critically important, but 
it is also imperative for the entry to show how the 
site can be made accessible and how it can be used, 
e.g. through the addition of various activities. The 
site must also be perceived as possible for pede-
strians to visit and traverse, and barriers should be 
counteracted. The scheme must show the functions 
of the site at all hours of the day and night and in 
all seasons of the year. The scheme must be able to 
tolerate further urban development which has yet to 
be planned. Ideas are to be presented concerning the 
vegetation, materials, lighting etc. to be employed. 
It is also important that the entries should indicate 
how the archaeological remains present within the 
competition site are to be handled. The realism of 
the entries will be judged in terms of such aspects 
as structure, hydro- and geotechnics in relation to 
the preconditions of the competition site, investment 
and management and maintenance aspects. 

The Stockholmsporten project compe-
tition takes the following issues as its 
starting point:

The encounter between traffic and landscape
• How can interaction be created between the traffic     
  machinery, the bridge and the surrounding 
  landscape?

The encounter between past and present
• How can the meeting of past and present be 
  organised?

Coherence and community
• How can the place be designed so as to create a  
  sense of community among people living in the  
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• Hur kan landskapet modelleras samtidigt som     
  befintliga landskapliga samband beaktas?
• Hur kan tillgängligheten till Järvafältet för     
  boende söder om E18 förbättras?
• Hur kan de ekologiska sambanden och förbin- 
  delserna mellan tävlingsområdets södra sida  
  och Järvafältet stärkas?
• Hur kan relationen till den planerade 
  begravningsplatsen vid Järvafältet se ut?

Mötet mellan trafik och människa
• Hur kan landskapet gestaltas så att det både  
  fungerar som infartsport till Stockholm och en  
  plats där människor kan vistas?
• Vilka nya aktiviteter och målpunkter är lämp- 
  liga i området och var kan de lokaliseras?

Framtida bebyggelse
• Var, inom angivet område, är framtida bebyg- 
  gelse lämplig?
• Hur ser relationen till den urbana zonen ut?  
  Hur ser avstånds- och höjdrelationer ut?

  environs of Järvafältet?
• How can the landscape be modelled while allo     
  wing for existing landscape relations?
• How can accessibility to Järvafältet be improved  
  for residents living south of the E18 Highway?
• How can the ecological links and connections     
  between the south side of the competition site and  
  Järvafältet be strengthened?
• What can the relation to the cemetery planned on  
  Järvafältet be made to look like?

The encounter between traffic and people
• How can the landscape be designed so as to serve  
  both as an entry to Stockholm and as a place which  
  can be frequented by people?
• What new activities and destinations are appropria- 
  te for the site and where can they be localised?

Future urban development
• Where, within the designated site, is future urban  
  development appropriate?
• What does the relation to the urban zone look like?  
  What do comparative distances and altitudes look  
  like?
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Ortofoto över tävlingsområdet / Orthophoto of competition site

Förutsättningar

Stockholm och de gröna kilarna

Sveriges huvudstad Stockholm är byggd på 14 
öar sammanlänkade av 57 broar i mötet mellan 
Östersjön och Mälaren. Sett ur ett Europeiskt 
perspektiv är Stockholm en grön stadsregion. 
Närhet till vatten och grönska kännetecknar 
staden som till drygt 40 procent består av 
parkmark och grönområden. Stockholms stads 
invånarantal är drygt 800 000 (2010-03-31), 
totalt i Stockholmsregionen är invånarantalet ca 
2 miljoner (2009). 

Medan Stockholms innerstad till stora delar 
består av stenstad i slutna kvarter, präglade 

Preconditions

Stockholm and the green wedges

Stockholm, the capital of Sweden, is built on 14 
islands joined together by 57 bridges at the meeting 
point of the Baltic Sea and Lake Mälaren. Viewed 
in a European perspective, Stockholm is a green 
urban region. Proximity to water and greenery is a 
characteristic of the city, over 40 per cent of which 
comprises parkland and green spaces. The City of 
Stockholm has approximately 800,000 residents 
(31st March 2010), and the population of the Stock-
holm region totals some 2 million (2009). 

Whereas large parts of the inner city of Stockholm 
are enclosed, stone-built precincts, suburban de-
velopment in the 20th century was dominated by 
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funktionalismen under 1900-talet förortsbebyg-
gelsen med fristående hus omgivna av grön-
ska. Förorterna byggdes i huvudsak längs med 
tunnelbanelinjerna som strålar radiellt ut från 
Stockholms centrum. 1960-talets bostadsbrist 
föranledde en ökad exploatering av nya stor-
skaliga och industriellt byggda förortsområden 
längs de kollektiva trafiknäten. Förorterna kring 
Järvafältet byggdes under den här perioden 
och är efter tidens ideal strikt trafikseparerade 
bostadsområden med fristående hus i park. För-
orterna planerades med centrumanläggningar 
och mellan förorterna lämnades av bebyggelse 
orörda områden, så kallade gröna kilar. 

Järvakilen, i nordvästra delen av Stockholm, är 
en av Stockholmsregionens tio gröna kilar och 
löper från Norrtull i söder till Sigtuna i norr och 
går genom sju kommuner i norrort. Grönkilen 
är viktig för florans och faunans spridningsmöj-
ligheter i Stockholmsområdets nordvästra delar. 
E4 Förbifart Stockholm planeras passera 
Järvakilen vid ett avsnitt där kilen är smal. 
Enligt bedömning som gjorts kommer byggan-
det av Trafikplats Hjulsta inte att ge irreparabla 
skador på kvarvarande ekologiska funktioner 
om hänsyn till naturvärdena i omgivningen tas 
vid byggskedet. Längs Igelbäckens dalgång 
finns goda möjligheter att bevara och utveckla 
Järvakilen och därmed stärka dess ekologiska 
funktion. 

Functionalism, in the form of detached houses sur-
rounded by greenery. The suburbs were developed 
mainly alongside the metro (T-bana) lines radiating 
from the centre of Stockholm. The housing shortage 
of the 1960s prompted heavier development of new, 
large-scale, industrially built suburban areas along-
side the public transport networks. The suburbs 
round about Järvafältet were developed during this 
period and, in keeping with the ideals of that time, 
are strictly segregated from vehicular traffic, taking 
the form of freestanding blocks in parkland settings. 
The suburbs were planned complete with commu-
nity/shopping centres, and untouched areas – “green 
wedges” – were left intact in between them. 

“The Järva Wedge” (Järvakilen), in the north-
western part of Stockholm, is one of the Stockholm 
region’s ten green wedges and extends from Norrtull 
in the south to Sigtuna in the north, passing through 
seven municipalities in the northern part of Greater 
Stockholm (Norrort). This green wedge is important 
for the dissemination potential of flora and fauna 
in the north-western parts of the Stockholm region. 
The Stockholm E4 Bypass is planned to pass by a 
narrow point of the Järva Wedge. An assessment 
made indicates that the construction of the Hjulsta 
Intersection will not inflict irreparable damage on 
remaining ecological functions if the construction 
process is made to include due consideration for the 
natural qualities of the surroundings. The Igelbäcken 
declivity presents good opportunities for preserving 
and developing the Järva Wedge, thereby strengthe-
ning its ecological function. 
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Tävlingsområdet

Trafikplats Hjulsta planeras i utkanten av Jär-
vafältet, ett natur- och kulturområde som ingår 
i Järvakilen, beläget cirka 15 kilometer från 
Stockholms centrum. Järvafältet är den del av 
Järvakilen som ligger mellan Rotebroleden och 
Järva krog. Den del av Järvafältet som omges 
av bostadsområdena Akalla, Husby, Rinkeby, 
Tensta och Hjulsta kallas Järva friområde. 

Tävlingsområdet utgörs av landskapet kring 
vägarna och landbron i anslutning till Trafik-
plats Hjulsta. Planerat och befintligt vägsystem 
delar tävlingsområdet i olika avsnitt. I sydväst 
avgränsas tävlingsområdet av Mälarbanans 
järnvägsspår och parallellt med järnvägen löper 
Spångaån-Bällstaån. Söder om området lig-
ger ett koloniområde. Området norr om E18 
ingår i Järvafältet och gränsar till bebyggelse i 
Eriksberg, Barkarby samt till skogspartier vid 
Hästa. Nordöst om den planerade trafikplatsen 
gränsar tävlingsområdet till den planerade nya 
begravningsplatsen på Järvafältet. I öst gränsar 
tävlingsområdet till Bergslagsvägen och bo-
stadsområdet Hjulsta.

Landskaps- och stadsbild

Landskapsbild
Tävlingsområdet är beläget i ett storskaligt 
landskap i gränsen mellan två sprickdalar; 
Spångadalen och Igelbäckens dalgång. I den 
norra dalgången löper Igelbäcken och i den 
södra dalgången löper Spångaån-Bällstaån. 
Sprickdalarna omges av skogsbevuxna höjdryg-
gar dit bebyggelsen har koncentrerats. 

Sydväst om tävlingsområdet, i utkanten av Vål-
berga och strax norr om Lunda industriområde 
är landskapet kuperat med barrskogsbevuxna 
bergsknallar. Parallellt med Spångaån-Bällstaån 
i gränsen mellan sprickdal och höjdrygg går 

The competition site

The Hjulsta Intersection is to be constructed on the 
fringe of Järvafältet, a part natural, part man-made 
landscape some 15 km from the centre of Stock-
holm. The part of the Järva Wedge between Rotob-
roleden (the Rotebro Clearway) and Järva Krog is 
called Järvafältet. The portion of Järvafältet sur-
rounded by the Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta and 
Hjulsta neighbourhoods is called Järva Friområde 
(“Järva Common”). The competition site comprises 
the landscape surrounding the roads and land bridge 
adjoining the Hjulsta Intersection. 

The competition site comprises the landscape 
surrounding the roads and land bridge adjoining 
the Hjulsta Intersection. A network of roads, both 
planned and already existing, divides the site into 
various sections. In the south-west the site is boun-
ded by the permanent way of the Mälaren Line 
(Mälarbanan), with the Spångaån-Bällstaån water-
course running parallel to it. South of the site is an 
allotment area. The north of the E18 forms part of 
Järvafältet and borders on settlement in Eriksberg, 
Barkarby, and on patches of woodland at Hästa. 
North-east of the planned intersection, the competi-
tion site adjoins the new cemetery planned on Järva-
fältet. To the east the competition site is bounded by 
Bergslagsvägen and the Hjulsta township.

Landscape and townscape

Landscape
The competition site is located in a large-scale 
landscape on the borderline between two rift valleys, 
namely Spångadalen and the valley of the Igelbäck-
en watercourse. The rift valleys are surrounded by 
wooded eminences to which building development 
has been concentrated. 

South-west of the competition site, on the outskirts 
of Vålberga and immediately north of the Lunda 
industrial estate, the landscape is undulating, with 
conifer-wooded bedrock ridges. The Mälarbanan 
railway line runs parallel to the Spångaån-Bällstaån 
watercourse, on the borderline between rift valley 
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Plan med tävlingsområdet inritat / plan with the competition site plotted

Mälarbanans järnvägsspår. Norr om ån öppnar 
sig Järvafältets och Barkarbyfältets kultur-
landskap med hag-, ängsmarker och mindre 
skogspartier. Infrastruktur i form av järnvägen, 
E18 och lokalvägarna Bergslagsvägen och 
Akallalänken skär genom kulturlandskapet och 
skapar visuella och fysiska barriärer mellan 
landskapets olika delar. Bergslagsvägen löper 
på bro över Spångadalen och utgör ett land-
märke.

and ridge. North of the watercourse the man-made 
landscape of Järvafältet and Barkarbyfältet opens 
up, with wooded pastures, meadowlands and small 
patches of woodland. Infrastructure of the railway, 
the E18 highway and the two local roads – Berg-
slagsvägen and Akallalänken – cut through the 
man-made landscape, creating visual and physical 
barriers between the different parts of the landscape. 
Bergslagsvägen crosses the Spånga Valley on a 
bridge and constitutes a landmark.  
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Strax utanför tävlingsområdet, nordost om 
trafikplatsen, ligger Granholmstoppen, en av 
människan skapad kulle bestående av tipp- och 
utfyllnadsmassor från byggandet av bostadsom-
rådena kring Järvafältet och tunnelbanan i slutet 
av 1960-talet. Toppen är 25 meter hög och har 
sin brantaste sluttning mot norr.

Stadsbild
Tävlingsområdet ligger i gränslandet mellan 
miljonprogramsbebyggelse i Hjulsta, industri-
området Lunda, småhusbebyggelse i Barkarby 
och Järvafältet. 

Hjulsta ingår i stadsdelen Tensta som ligger i 
södra delen av Järvafältet. I Tensta är bebyggel-
sen tätt grupperad i tre parallella bälten i områ-
dets öst-västliga längdriktning. Högre hus ligger 
som en ryggrad mot det öppna landskapet i norr 
och köpcentra, kontor och skolor ligger i en 
mellanzon. Mot dalgången i söder finns ett bälte 
med lägre bostadsbebyggelse. Tensta vattentorn 
utgör ett landmärke i stadsbilden. Bebyggelsen 
i Hjulsta i västra Tensta utgörs till stora delar av 
fyra våningar höga bostadshus. Mellan bo-
stadshusen i Hjulsta och tävlingsområdet finns 
en fotbollsplan och en pulkabacke. Väster om 
Hjulsta går Bergslagsvägen och i norr avgränsas 
stadsdelen av E18. Bortom E18 finns Järvafäl-
tets vidsträckta grönområden. Arbetsplatserna 
finns, om man bortser från skolorna och dag-
hemmen, nästan uteslutande i Tensta centrum. 

Lunda ligger i Spånga och är en stadsdel som 
helt och hållet nyttjas för industri- och kontor-
sändamål. Bebyggelsen utgörs av många stora 
industrifastigheter för i huvudsak grossistverk-
samhet och tillverkning.

Barkarby är en del av Järfälla kommun. Här 
finns blandad bostadsbebyggelse, en handels-
plats och pendeltågsstation. Vålberga med 
småskalig radhusbebyggelse är en del av Bar-
karby och ligger sydväst om tävlingsområdet. 

A little way outside the competition site, north-west 
of the intersection, is Granholmstoppen, a man-
made hill consisting of excavation and landfill spoil 
from the construction of the housing areas surroun-
ding Järvafältet and of the metro (T-bana) at the end 
of the 1960s. The summit is 25 metres high and has 
its steepest slope on the north side.

Townscape
The competition site is located in the border zone 
between the Million Homes Programme Hjulsta 
housing estate, the Lunda industrial estate, single-
family housing development in Barkarby and 
Järvafältet. 

Hjulsta forms part of the Tensta township, which is 
located in the southern part of Järvafältet. The settle-
ment in Tensta is densely configured in three parallel 
belts running from east to west. Taller buildings 
form a backbone against the open landscape to the 
north, while shopping centres, offices and schools 
occupy an intermediate zone. Facing the valley to 
the south is a belt of lower-rise housing. The Tensta 
water tower is a landmark in the townscape. The 
settlement in Hjulsta, in the western part of Tensta, 
consists to a great extent of four-storey apartment 
blocks. The Hjulsta housing units are separated from 
the competition site by a football pitch and a tobog-
ganing slope. Bergslagsvägen passes Hjulsta on the 
western side, and to the north the township is boun-
ded by the E18 Highway. Beyond the E18 lie the 
extensive green spaces of Järvafältet. The workpla-
ces, excluding schools and day nurseries, are almost 
entirely located in the centre of Tensta. 

Lunda, located in Spånga, is a township entirely de-
voted to industrial and office purposes. The building 
development here comprises many large industrial 
properties, mainly for wholesale and manufacturing 
activities.

Barkarby, which forms part of the Municipality of 
Järfälla, is a mixture of housing development, a 
shopping centre and a suburban train station. Vål-
berga, with its small-scale terrace housing develop-
ment, is a part of Barkarby and lies south-west of 
the competition site. North-west of the intersection 
lies Eriksberg, a residential development.
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Flygfoto över tävlingsområdet / Air photo of competition site

Nordväst om trafikplatsen ligger Eriksberg med 
villabebyggelse.
Förutom de större trafiklederna E18 och den 
planerade E4 Förbifart Stockholm finns i områ-
det lokalvägarna Akallalänken och Bergslagsvä-
gen.

In addition to the two major traffic arteries – the E18 
and the intended Stockholm E4 Bypass – the area 
includes two local roads, namely Akallalänken and 
Bergslagsvägen.
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Kulturvärden

Tävlingsområdet utgörs av marker med en rik 
kulturhistoria som har lämnat spår i landskapet i 
form av betesmarker, ängar och fornlämningar. 
Lämningar finns från bronsålder fram till och 
med nutid och området hör till ett av de mest 
fornlämningstäta i landet. Undersökningar visar 
att området har varit bebott sedan järnåldern. 
Under järnåldern låg åker- och ängsmarkerna 
i anslutning till betesmarkerna. För att hindra 
boskapen från att beträda åker- och ängsmarken 
anlades stenmurar, även kallade stensträngar, 
vilka det finns spår av i landskapet än idag. Från 
vikingatid och flera århundraden framåt låg 
mellan dagens E18 och järnvägen Hjulsta by, 
som bestod av åtminstone två gårdar. Ett grav-
fält daterat från järnåldern hittades i området 
i samband med förundersökningarna för E18. 
Under första halvan av 1900-talet bodde det 

Heritage-related qualities

The competition site consists of lands of outstanding 
historical interest, detectable in the landscape in the 
form of wooded pastures, meadows and archaeolo-
gical remains. There are traces of settlement ranging 
from the Bronze Age to the present day, and this 
area has one of the highest densities of archaeolo-
gical remains anywhere in Sweden. Investigations 
have shown it has been settled since the Iron Age. 
During the Iron Age, fields and meadowlands abut-
ted onto the grazing lands. Stone walls were built to 
keep livestock out of the arable lands and meadows, 
and traces of those enclosures are still extant. From 
the Viking era and for several centuries thereafter, 
the village of Hjulsta, comprising at least two ho-
mesteads, was sandwiched between the present-day 
E18 and railway line. A burial ground dated to the 
Iron Age was found in this area during the feasibility 
studies for the E18. People were still living on farms 
in the village of Hjulsta during the first half of the 
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fortfarande människor i gårdsmiljö i Hjulsta by. 
Därefter har området förfallit och bland annat 
används som däckverkstad, dumpningsplats för 
avfall och för ljusskygg verksamhet. Av Hjulsta 
by finns idag inga synliga spår och platsen är 
starkt påverkad av omgivande infrastruktur. 

Tävlingsområdet norr om E18 ingår i Järva-
fältet. Delar av fältet var mellan 1915-1968 
reserverat som militärt övningsområde, något 
som bidragit till att området är ovanligt välbe-
varat och har behållit karaktären av ett agrart 
präglat landskap från förra sekelskiftet. Först 
under slutet av 1960-talet och början av 1970-
talet bebyggdes delar av fältet. Stadsdelar som 
tillhör det såkallade miljonprogrammet, Akalla, 
Tensta, Rinkeby och Hjulsta byggdes och om-
rådet ändrade karaktär från lantligt med några 
stationssamhällen till storskalig förort och en 
del av tunnelbanestaden. Idag bor omkring 60 
000 invånare i dessa stadsdelar varav cirka 75 
procent har utländsk bakgrund.

Igelbäckens kulturreservat
Tävlingsområdet ingår delvis i Igelbäckens 
kulturreservat. Reservatet inrättades år 2006 
av Stockholms stad för att bevara och utveckla 
områdets rika kulturlandskap med stort värde 
för friluftslivet, den biologiska mångfalden och 
grönstrukturen i Stockholm. Området är en be-
varad rest av odlingslandskapet som det såg ut 
vid förra sekelskiftet. Reservatet är namngivet 
efter Igelbäcken som är Stockholms stads art-
rikaste bäck och här förekommer den sällsynta 
fisksorten grönling.

I kulturreservatet ligger flera gårdar där jorden 
under lång tid har brukats. Idag fungerar gårdar-
na som mötesplatser och erbjuder flera aktivi-
teter för olika intressen och åldrar. Hästa gård, 
strax norr om tävlingsområdet, är idag Stock-
holms stads enda fungerande jordbruk och har 
hästar, får och kor betandes i omgivningarna. 

20th century. The area has decayed since then and 
is among other things being used as a tyre repair 
shop, a dumping ground for refuse and a venue for 
various kinds of “fishy business”. No visible traces 
of the village have survived and the place is heavily 
affected by the surrounding infrastructure. 

The competition site north of the E18 Highway 
forms part of Järvafältet, parts of which were re-
served between 1915 and 1968 as a military train-
ing ground, which partly accounts for the natural 
environment being unusually well preserved and 
retaining the character of a predominantly agrarian 
landscape in or around 1900. It was not until the 
end of the 1960s and the beginning of the 1970s that 
parts of Järvafältet were built on. Akalla, Tensta, 
Rinkeby and Hjulsta – townships forming part of the 
Million Homes Programme – were now developed 
and the area transformed from a rural area with one 
or two railway station communities to a large-scale 
suburb and part of the metro (T-bana) township. 
There are now some 60,000 people living in these 
townships, of which about 75 per cent are of non-
Swedish origin.

The Igelbäcken Heritage Reserve
The competition site is partly included in the Igel-
bäcken Heritage Reserve, which was formed by the 
City of Stockholm in 2006 to preserve and develop 
the area’s variegated man-made landscape, which is 
of great value for outdoor recreation and as a part of 
Stockholm’s green structure and biodiversity. This 
area is a surviving fragment of the agrarian lands-
cape as it looked in or around 1900. The Reserve is 
named after the Igelbäcken watercourse, which is 
the most polyspecific stream in Stockholm and the 
habitat of a rare fish species, the stone loach (Barba-
tula barbatula).

The Heritage Reserve includes several farms with 
a long arable history. Today they serve as meeting 
points, offering several activities for various inte-
rests and age groups. Hästa Gård (Farm), just north 
of the competition site, is today the only working 
farm in the City of Stockholm, with horses, sheep 
and cows grazing in the surroundings. The Heritage 
Reserve includes the cemetery planned at Järva, a 



Tv. Hjulsta gård 1918-20 (Refoto Wolfstein 1965). Th. Hjulsta söderifrån 1968 (fotograf okänd) 
Nedan Hjulsta by från söder 1957 (Foto H. Ahlund)
Tl. Hjulsta farm 1918-20 (Rephoto Wolfstein 1965). Tr. Hjulsta northwards 1968 (unknown photographer).
Down. Hjulsta village (fr. south) looking north 1957 (Photo H. Ahlund).

Inom kulturreservatet finns den planerade be-
gravningsplatsen i Järva, där det i nuläget finns 
en koloniträdgårdsförening och en discgolfbana.

Kulturreservatets avgränsningar går i huvudsak 
längs vägar och bostadsbebyggelse som kantar 
Järva friområde. Det finns begränsningar för 
vad som får göras inom kulturreservatet, se 
bilaga för reservatsföreskrifter. 

location currently occupied by an allotment associa-
tion and a disc golf pitch.

The boundaries of the Heritage Reserve mostly fol-
low the lines of roads and housing development on 
the fringes of Järva Friområde (”Järva Common”). 
There are limits to the measures permissible within 
the Heritage Reserve; see Heritage Reserve By-
laws, appended. 
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Naturvärden

Vegetationen i tävlingsområdet består till stor 
del av äldre hagmark med partier av blandskog 
med främst tallar. Inom området finns naturmil-
jöer som räknas som värdefulla och potentiellt 
värdefulla och som fungerar som livsmiljöer för 
många arter. Naturmiljöerna anses som värde-
fulla eftersom de kan ha betydelse för spridning 
och buffring, men det finns inga formellt skyd-
dade naturområden inom tävlingsområdet. 

1)
Ett mindre område med äldre tallbestånd finns 
söder om trafikplatsen mellan järnvägen och 
E18. Den rödlistade arten reliktbock har påträf-
fats inom området. Detta är klassat som ett om-
råde av kommunalt intresse, men kommer inte 
att sparas då det är beläget inom vägområdet för 
Förbifart Stockholm.

2)
Nordost om trafikplatsen och E18 finns ett 
större område med kraftigt igenvuxen hagmark. 
Här finns inslag av äldre träd, framför allt tall. 
Området är klassat som kommunalt intresse på 
grund av förekomsten av grova, gamla tallar i 
blandskogen i området. Öster om Akallalänken 
hävdas marken idag och bedöms därmed ha 
högre värden. 

3)
Norr om tävlingsområdet finns det värdefulla 
skogsområdet Hästa klack med olikåldrig 
blandskog av blåbärsristyp. Inslag av grova 
barrträd och äldre aspar finns och död ved 
förekommer. På grund av områdets storlek är 
det viktigt för skogslevande fåglar. Området är 
klassat som ett område av regionalt intresse. 

4)
En av kommunens finaste torrbackar på morän-
kulle. Varm och torr brynmiljö som är viktig 
för insekter. Här växer den rödlistade växten 

Natural qualities

The vegetation on the site consists to a great extent 
of old wooded pasture interspersed with mixed 
woodlands dominated by pine trees. The site inclu-
des natural habitats rated as being of outstanding 
scientific interest and potentially valuable and which 
serve as habitats for many species. The natural en-
vironments are deemed valuable because they may 
be of importance for diffusion and buffering, but 
the competition site does not include any officially 
protected biotopes.

1)
There is a small area of old pine stands south of 
the intersection, between the railway and the E18 
Highway. The Burnt Pine Longhorn beetle (Nothor-
hina muricata), a red-listed species, has been found 
in this area. The place is classified as an area of 
municipal interest, but it will not be saved since it 
is located within the road construction zone for the 
Stockholm Bypass.

2)
North-east of the intersection and the E18 is an 
extensive area of heavily overgrown wooded pasture 
which includes numbers of old trees, pines especi-
ally. This area is classified as an area of municipal 
interest on account of the thick old pine trees inclu-
ded in its mixed woodland. East of Akallalänken the 
land is today under cultivation and is accordingly 
ascribed higher values. 

3)
Hästa Klack, a valuable woodland area with vari-
ously aged mixed woodland of the blueberry shrub 
type, is located north of the competition site. There 
are a number of thick conifers and old aspens here, 
as well as dead wood. The size of the area makes it 
important for woodland birds, and it is classed as an 
area of regional interest. 

4)
One of the most admirable dry moraine hills in the 
region. The warm and dry fringe environ is im-
portant for insects, as well as the common growth of 
the red-listed plant Korskovall. This area is sensitive 
to change. 
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korskovall. Miljön är känslig för påverkan. 

5)
Torrbacke med uppstickande hällar och block. 
Miljön är känslig för påverkan.

Järvafältet som helhet har flera naturvärden som 
hänger samman med det historiska odlingsland-
skapet och i Järvafältet ingår flera naturreservat. 
Växter som backsippa, korskovall och ängs-
skallra och fåglar som sånglärka, morkulla och 
hornuggla utgör rester av en tidigare mycket rik 
flora och fauna. 

Rekreation och användning

Järvafältet (1) är ett viktigt och välbesökt om-
råde för rekreation. Majoriteten av användarna 
är boende från omkringliggande områden, men 
det kommer även besökare från andra delar av 
staden. I området finns motionsspår, ridvägar, 
gång- och cykelvägar, stigar, odlingslotter, 
kulturhistoriska platser, en discgolfbana (2), 
en 4H-gård med ridklubb och gårdsbutik samt 
caféer (3). De stora fälten ger utrymme för 
möten, promenader, löpträning, picknick, lek, 
bollsport och upplevelser. Naturområdet nyttjas 
av många skolor och förskolor vid friluftsdagar 
och utomhusvistelse och av barn och ungdomar 
på sin fritid. 

E18 bildar barriär mellan tävlingsområdets 
södra och norra delar mellan vilka goda för-
bindelser saknas i dagsläget. Den norra delen 
av tävlingsområdet ingår i Järvafältet och har 
flera upplevelsevärden. I utkanten av skogsom-
rådet Hästa (4) kan skogskänsla upplevas och 
i brynzonerna (5) finns utblickar mot ett öppet 
landskap som trots den visuella barriär E18 
utgör går att läsa ihop med det öppna landska-
pet i tävlingsområdets södra delar. Nordväst 
om trafikplatsen och strax norr om tävlingsom-
rådet finns utflyktsberget vid Eriksberg (6) där 

5)
Dry hill with protruding slabs of rock. This area is 
sensitive to change.

Järvafältet as a whole has several natural qualities 
connected with the historic agrarian landscape and 
includes several nature reserves. Plant species such 
as pasque flower, crested cow-wheat and yellow 
rattle, and bird species such as the skylark, wood-
cock and long-eared owl constitute remains of a 
once very diverse flora and fauna.   

Recreation and use

Järvafältet (1) is an important and much-visited 
recreation area. Most of its users are residents from 
surrounding areas, but visitors come from other 
parts of Stockholm as well. The area has jogging 
trails, bridle paths, walkways and cycle tracks, foot-
paths, allotments, places of historic interest, a disc 
golf pitch (2), a 4H farm with a riding club and farm 
shop, and cafés (3). The big fields provide space 
for meetings, walks, running practice, picnicking, 
play, ball games and experience. The area is used by 
many schools and preschools for “open-air day” and 
other outdoor activities and by children and young 
persons in their leisure hours. 

The E18 Highway forms a barrier between the 
southern and northern parts of the competition site. 
Good communications between the two are now-
lacking. The northern part of the competition site 
belongs to Järvafältet and has several experiential 
qualities. The fringes of the Hästa woodland area 
(4) offer a sylvan ambience, and the fringe zones (5) 
present views of open country which, despite the vi-
sual barrier of the E18 Highway, can be deciphered 
in conjunction with the open country in the southern 
parts of the competition site. North-west of the in-
teraction and immediately north of the competition 
site is Eriksberg Hill (6), a popular excursion point 
which preschool groups and school classes visit on 
BBQ outings. North-east of the intersection, the 
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Karta naturvärden / map of natural qualities 

förskolegrupper och skolklasser brukar grilla. 
Nordöst om trafikplatsen gränsar tävlingsområ-
det till området för den nya begravningsplatsen 
vid Järvafältet (7). 

Friytorna söder om E18 (8) används mestadels 
för lokal rekreation. Trots den fysiska barriären 
som E18 utgör anses den sydvästra delen av 
tävlingsområdet ha upplevelsevärden i form av 
ett öppet landskap med utblickar mot Järvafäl-
tet. Mellan bostadshusen i Hjulsta och den pla-
nerade trafikplatsen finns parkmark med gång 
och cykelvägar (10) som i dagsläget förbinds 
med Järvafältet genom en tillfällig bro över E18 

competition site borders the site designated for the 
new Järvafältet cemetery (7). 

The open spaces south of the E18 Highway (8) are 
mostly used for local recreation. Despite the physi-
cal barrier presented by the E18, the south-western 
part of the competition site is judged to have expe-
riential qualities in the form of an open landscape 
with views of Järvafältet. Between the Hjulsta hou-
sing units and the future intersection there is park-
land with footpaths and cycle tracks (10) which at 
present is linked to Järvafältet by a temporary bridge 
over the E18 (11). Communication between Tensta 
and Järvafältet is to be improved by partly decking 
over the E18. The park area includes a tobogganing 



24

Ovan, th. hagmark nordöst om trafikplatsen / Above right, grazing land NE of the intersection Hjulsta. 
Nedan, tv. vy mot Hjulsta från brynzonen i Hästa skogsområde / Below left, view towards Hjulsta fr. Hästa 
woodland fringe area

(11). Förbindelsen mellan Tensta och Järvafältet 
ska förbättras genom delvis överdäckning av 
E18. Inom parkområdet finns en pulkabacke 
(12) och mellan Hjulsta och E18 finns Hjulsta 
bollplan (13). Det skogsbeklädda höjdpartiet 
väster om Hjulsta och Bergslagsvägen (14) 
används ibland för paintballarrangemang. Från 
skogspartiet finns flera utblickar mot det omgi-
vande öppna landskapet. Inne i skogspartiet kan 
en viss skogskänsla upplevas.

Öster om Vålberga på järnvägens södra sida, 
utanför tävlingsområdet, finns ett grönområde 
(15) som används som stadsdelspark. Järnvägen 
utgör en barriär mellan bebyggelsen i Vålberga 
och Järvafältet. Under Bergslagsvägen finns 

slope (12) and between Hjulsta and the E18 is the 
Hjulsta ball court (13). The wooded height west of 
Hjulsta and Bergslagsvägen (14) is sometimes used 
for paintball events. The wood commands several 
vistas of the surrounding open landscape, and inside 
it a certain woodland ambience can be experienced.

East of Vålberga, on the south side of the railway 
and outside the competition site, there is a green 
space (15) which is used as a local district park. The 
railway cuts the settlement in Vålberga off from Jär-
vafältet. Under Bergslagsvägen there is a connecting 
route to Spångadalen (16). This includes footpaths 
and cycle tracks, allotments (17) and games pitches. 
Allotments are also situated north-east of the inten-
ded intersection (18), near Granholmstoppen (19). 



25

en förbindelse till Spångadalen (16). Här finns 
gång- och cykelvägar, ett koloniområde (17) 
och sportplaner. Ett koloniområde finns även 
nordöst om den planerade trafikplatsen (18) i 
närheten av Granholmstoppen (19).

Tillgänglighet och kommunikation

Tävlingsområdet inrymmer ett nav av vägar 
som möts i den planerade Trafikplats Hjulsta. 
Anslutningar från E4 Förbifart Stockholm och 
E18 till det lokala trafiknätet kommer att finnas 
inom tävlingsområdet. I nuläget finns i tävlings-
området en korsning, Hjulstakorset, där Berg-
slagsvägen och Akallalänken möts. 

Inga oskyddade trafikanter kommer att finnas i 
direkt anslutning till den planerade trafikplatsen. 
Förbifart Stockholm kommer att passera på bro 
och gång- och cykelväg förläggs under denna.

Tunnelbanans blå linje stannar i Hjulsta och 
Tensta, inom gångavstånd från tävlingsområ-
det. Busstrafik finns i dagsläget till Hjulsta och 
Tensta från Stockholms centralstation. Utred-
ning om framtida busstrafik i området pågår. 
En ny busslinje planeras av SL mellan stads-
delarna norr och söder om Järvafältet med en 
busshållsplats i anslutning till den nya begrav-
ningsplatsen vid Järvafältet. En utbyggnad av 
Barkarbystation, vilken planeras i samband med 
utbyggnad av Mälarbanan, ökar möjligheterna 
att ta sig till området.

På Järvafältet går friluftsstråket Järva kilstråk. 
Mellan detta och tävlingsområdet finns anslu-
tande gång- och cykelvägar. En gång- och cy-
kelbro bro finns över Akallalänken som binder 
samman vägens östra och västra sidor. Denna 
planeras få en ny sträckning, passera under För-
bifart Stockholm och korsa Akallalänken i plan. 
Cykelvägar i området ansluter till det övergri-
pande cykelvägnätet. En tillfällig gång- och cy-

Accessibility and communication

The competition site includes a hub of roads con-
verging on the intended Hjulsta Intersection. Con-
nections from the E4 Stockholm Bypass and the E18 
serving the local traffic network will exist within 
the competition site. At present the competition 
site includes one intersection, Hjulstakorset, where 
Bergslagsvägen and Akallalänken converge. 

There will not be any unprotected road users in the 
direct vicinity of the intended traffic machinery. 
The Stockholm Bypass will pass over a bridge and 
a footpath and cycle track will be provided under-
neath.

The metro (T-bana) Blue Line stops at Hjulsta and 
Tensta, within walking distance of the competition 
site. There are now bus services to Hjulsta and Ten-
sta from Stockholm Central Station. The question of 
future bus services for the area is under review. SL 
(Stockholm Transport) is planning a new bus service 
between the townships north and south of Järvafäl-
tet, with a bus stop at the new Järvafältet cemetery. 
An enlargement of Barkarby Station, planned as 
part of the further development of the Mälaren Line 
(Mälarbanan), will provide additional opportunities 
for reaching the area.

Järvafältet includes the open-air route called Järva 
Kilstråk. There are feeder footpaths and cycle tracks 
between this and the competition site. A pedestrian 
and cyclist bridge over Akallalänken links the eas-
tern and western sides of the road together. The plan 
is for this to be rerouted, passing underneath the 
Stockholm Bypass and intersecting with Akallalän-
ken. Cycle tracks in the area link up with the general 
cycle track network. There is a temporary pedestrian 
and cycle bridge over the E18 between Hjulsta and 
Järva Common (Järva Friområde) which will later 



Rekreation och användning / Recreation & use

Tv.  skogsbeklätt höjdparti väster om Hjulsta använt för paintballarrangemang / Bl. wooden hill west of Hjulsta, 
used for paintball events. 
Th. promenadstråk genom skogsområdet Hästa / Br. common walking grounds through Hästa woodlands
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kelbro finns över E18 mellan Hjulsta och Järva 
friområde, vilken senare kommer att ersättas av 
en ny lokalgata där Akallalänken ansluter mot 
Hjulsta. Gång- och cykelpassager under Förbi-
fart Stockholm planeras norr och söder om tra-
fikplatsen. Väster om området, längs järnvägen 
går en gång- och cykelväg som sammanbinder 
de regionala cykelstråken Vällingbystråket och 
Skälbystråket. Gång- och cykelvägen länkar 
samman Västerort och Järvafältet med Barkarby 
och Järfälla. Tillgängligheten från västra sidan 
om järnvägen är dålig då det är långt mellan de 
järnvägsövergångar som finns. Inom tävlings-
området saknas passage över järnvägen. Utmed 
Bergslagsvägen söder om trafikplatsen och i 
Spångadalen öster om Bergslagsvägen finns ett 
viktigt gångstråk. Det finns behov av nya stråk 
vidare genom Spångadalen längs med Spånga-
ån-Bällstaån på Bergslagsvägens östra sida samt 
norr om E18.

Geologi och hydrologi

De allmänna geologiska förhållandena i områ-
det är av typisk Mälardalskaraktär med upp-
stickande partier av fastmark i form av morän 
och berg. I landskapets sänkor har sedimentära 
jordar avsatts, främst glaciala och sedan post-
glaciala leror. Området från Hjulsta gravfält 
norrut mot Häggviks trafikplats utgörs av ett 
antal markanta bergklackar, bergryggar samt 
moränkullar med mellanliggande dalgångar i 
nordväst-sydostlig riktning. Den dominerande 
bergarten i området är gnejsgranit med inslag av 
sedimentgnejs. Från Lunda minskar berg- och 
moränhöjderna något i storlek, speciellt öster 
om Bergslagsvägen, och områdena med lerjord 
ökar i utbredning.

Den planerade trafikplatsen ligger i en lerfylld 
dalgång omgiven av moräntäckta höjder där 
berg i dagen förekommer. Morän finns även på 
djupet under lerlagren. Leran har torrskorpeka-

be replaced by a new feeder street linking Akallalän-
ken to Hjulsta. Pedestrian and cycle passages over/
under the Stockholm Bypass are planned north and 
south of the intersection. West of the area, alongside 
the railway, a footpath-cum-cycle track links two 
regional cycle routes, Vällingbystråket and Skäl-
bystråket, together. This track links Västerort and 
Järvafältet with Barkarby and Järfälla. Accessibility 
is poor from the western side of the railway, due to 
the existing railway crossings being so far apart. The 
competition site has no railway crossing at all. There 
is an important pedestrian route alongside Bergslag-
svägen, south of the intersection, and in Spångada-
len, to the east of Bergslagsvägen. New routes are 
needed further along Spångadalen, running parallel 
to Spångaån-Bällstaån on the eastern side of Berg-
slagsvägen and north of the E18.

Geology and hydrology

The general geological conditions of the site are 
typical of Mälardalen (the Mälaren Valley), with 
projecting areas of firm ground in the form of till 
and rock. Sedimentary soils, mostly glacial and 
then post-glacial clays, have been deposited in 
declivities. The area from the Hjulsta burial ground 
northwards towards the Häggvik intersection com-
prises a number of conspicuous outcrops, ridges 
and boulder clay hills with valleys in between on 
a north-west/south-east axis. Gneissic granite with 
elements of sedimentary gneiss is the dominant rock 
in this area. From Lunda the rock and boulder clay 
hills diminish somewhat in size, especially to the 
east of Bergslagsvägen, and clay soil areas grow 
more extensive.

The intended intersection is located in a clay-filled 
valley surrounded by till-covered heights with rocky 
outcrops. Till is also present deep down beneath the 
clay strata. The clay is of dry crust type to a depth of 
about 1.5 metres. 
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raktär ned till cirka 1,5 meters djup. 

I tävlingsområdets närhet finns två ytvattensys-
tem, Spångaån-Bällstaån och Igelbäcken. 
Spångaån-Bällstaån ligger inom tävlingsområ-
det och börjar som ett dike i Järfälla kommun, 
rinner genom Stockholm, Sundbyberg och 
Solna och mynnar ut i Ulvsundasjön, en vik i 
Mälaren. Ån är ett för regionen relativt stort yt-
vattendrag och anses därför ha värden som bio-
top. Värdena är dock måttliga. Spångaån-Bäll-
staån är kraftigt förorenad av såväl dagvatten 
som bräddavloppsvatten och andra utsläpp 
av mer eller mindre orenat avloppsvatten. Ån 
nämns som Stockholms mest förorenade å och 
är känslig för ytterligare belastning av organiska 
föroreningar, tungmetaller samt närsalter. Grup-
pen Bällstaågruppen, med representanter från 
kommuner, företag och myndigheter, arbetar för 
att minska föroreningarna i Spångaån-Bällstaån 
och för att utveckla naturmiljön omkring ån, 
samt öka möjligheterna till fiske.

Igelbäcken löper genom Järvafältet norr om 
tävlingsområdet. Bäcken rinner från Säbysjön 
i Järfälla och avvattnas mot nedre delen av 
Edsviken, som mynnar i Östersjön. Igelbäcken 
benämns som Stockholms stads artrikaste bäck.
Vatten som rinner ner mot trafikplatsen från om-
givande höjder rinner vidare ner till Spångaån-
Bällstaån.

Dagvatten från Trafikplats Hjulsta kommer 
att ledas till dagvattendammar innan vattnet 
leds vidare till Spångaån-Bällstaån. Tre dag-
vattendammar anläggs i samband med Förbi-
fart Stockholm, en söder om och en norr om 
Spångaån-Bällstaån och en tredje belägen norr 
om tävlingsområdet, vid Hästa klack. Inom täv-
lingsområdet anläggs i samband med ombygg-
naden av E18 ytterligare en dagvattendamm 
belägen på Spångaån-Bällstaåns norra sida strax 
sydväst om trafikplatsen.

There are two surface water systems in the vicinity 
of the competition site, namely, Spångaån-Bällstaån 
and Igelbäcken. Spångaån-Bällstaån is located 
within the competition site and begins as a ditch 
in the Municipality of Järfälla, flowing through 
Stockholm, Sundbyberg and Solna and discharging 
into Ulvsundasjön (lake), which is an arm of Lake 
Mälaren. This river, being a relatively large surface 
watercourse by the standards of the region, is ascri-
bed biotope qualities. Those values, however, are 
moderate. Spångaån-Bällstaån is heavily polluted 
by stormwater and overflow water as well as other 
emissions of more or less untreated wastewater. It 
is referred to as the most polluted watercourse in 
Stockholm and is susceptible to additional loads of 
organic pollutants, heavy metals and nutrient salts. 
The Bällstaå Group (Bällstaågruppen), comprising 
representatives of municipal and national authori-
ties and of business enterprise, is working to reduce 
pollution of Spångaån-Bällstaån and to develop its 
natural surroundings, as well as augmenting oppor-
tunities for fishing.

Igelbäcken flows through Järvafältet north of the 
competition site, from Lake Säbysjön in Järfälla to 
the lower part of Edsviken, which debouches into 
the Baltic. Igelbäcken is said to exceed all other 
streams in Stockholm in terms of biodiversity.
Water flowing down towards the intersection from 
the surrounding heights continues down into Spång-
aån-Bällstaån.

Stormwater from the Hjulsta Intersection (Trafik-
plats Hjulsta) will be led off to stormwater basins 
before being further conveyed to Spångaån-Bällsta-
ån. Three stormwater basins are being constructed in 
conjunction with the Stockholm Bypass, one to the 
south of Spångaån-Bällstaån, one north of it and a 
third north of the competition site, at Hästa Klack. A 
further stormwater basin will be constructed within 
the competition site, on the north side of Spångaån-
Bällstaån, in connection with the reconstruction of 
the E18 Highway.
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Tv.  skogsbeklätt höjdparti väster om Hjulsta med berg i dagen / Tl. wooden  montaneaus hill west of Hjulsta 
Th. Spångaån-Bällstaån / Tr. Spånga river- Bällsta stream

Ombyggnation av E18 och schaktning för vägen 
vid Trafikplats Hjulsta innebär en sänkning av 
grundvattennivån och bortledning av grund-
vatten. Sänkningen bedöms inte ge någon på-
verkan på vegetationen i området. Modellering 
av landskapet med pålägg av massor påverkar 
inte grundvattennivån. 

Geotekniska förhållanden 

Norr om den planerade trafikplatsen är marken 
i huvudsak fast med torrskorpelera och morän 
och obegränsad uppfyllnad av jordmassor kan 
ske. Sydöst om trafikplatsen finns en skogskulle 
med berg i dagen, där uppfyllnad av jordmassor 
kan ske. I södra delen mot Spångaån-Bällstaån 
består jordlagren av lös lera, och uppfyllnad 
av jordmassor är därmed problematisk och bör 
undvikas. I den sydöstra kilen består jorden av 
fastare lera och uppfyllnad till nivå +20,5 kan 
utföras. Slänter får utföras med maximal lutning 
1:5.

The E18 reconstruction and earth moving for the 
road at the Hjulsta Intersection will entail a lowering 
of the water table and the leading off of groundwa-
ter. The lowering of the water table is not expected 
to have any impact on vegetation in the area. The 
modelling of the landscape, with superimposition of 
excavation spoil, will not affect the water table. 

Geotechnical conditions

North of the intended intersection, the ground is 
mostly firm, with dry crust clay and boulder clay, 
and unlimited excavation spoil infill is feasible. 
Southeast of the intersection there is a wooded hill 
with rocky outcrops where deposition of excavation 
spoil is feasible. In the southern part of the competi-
tion site, towards Spångaån-Bällstaån, the soil strata 
consist of loose clay, which means that deposition of 
excavation spoil would present problems and should 
be avoided. In the south-eastern wedge the soil con-
sists of firmer clay and landfill is feasible to a level 
of +20.5. Slopes can be constructed with a gradient 
of, at most, 1:5.
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Buller

Bergslagsvägen, E18 och den planerade För-
bifart Stockholm för alla med sig höga buller- 
nivåer i området. Bullersituationen är komplex 
då den orsakas av trafik på olika höjd i förhål-
lande till bostäderna, vilka är belägna högre än 
omgivningen. Arbetsplanen för Förbifart Stock-
holm redovisar cirka 1,8 meter höga bullerskär-
mar på vägavsnitt som inte går genom bergskär-
ning och barriärelement på valda sträckor som 
ett alternativ till bullerdämpning. 

Framtida utveckling i närområdet

E4 Förbifart Stockholm
E4 Förbifart Stockholm planeras bli en ny väg-
förbindelse mellan E4/E20 Kungens kurva i sö-
der och E4 Häggvik i norr. Drygt 17 kilometer 
av Förbifart Stockholms 21 kilometer planeras 
gå i tunnel. Vägen går strax före Hjulsta upp i 
en 1,25 kilometer lång landbro och vid nuvaran-
de Hjulstakorset planeras en trafikplats i tre vå-
ningsplan där E18 och E4 Förbifart Stockholm 
möts. E18 kommer att grävas ned och Förbifart 
Stockholm passera på bro. I markplan byggs en 
cirkulationsplats. Förbifart Stockholm ska bland 
annat knyta samman de norra och södra läns-
delarna, avlasta Stockholms centrala delar och 
minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. 

E18 Hjulstavägen
Nuvarande E18 Hjulstavägen var ursprungligen 
avsedd för lokaltrafik men trafikeras idag av 
cirka 50 000 fordon dagligen. Sedan år 2009 
pågår ombyggnation av vägen i anslutning till 
Hjulstakorset. Efter ombyggnationen kommer 
dagens 16 signalreglerade korsningar utmed 
E18 ersättas av sex planskilda trafikplatser och 
delar av vägen överdäckas. E18 kommer att 
ansluta till den nya Trafikplats Hjulsta som pla-
neras i samband med Förbifart Stockholm. Hela 
ombyggnationen av E18 beräknas ha en byggtid 

Noise

Bergslagsvägen, the E18 and the intended Stock-
holm Bypass all subject the site to high noise levels. 
The noise situation is complex, in that it is brought 
about by traffic at different heights in relation to the 
housing units, further located higher up than their 
surroundings. The working plan for the Stockholm 
Bypass shows noise screens about 1.8 metres high 
on stretches of road which do not pass through cut-
tings in the bedrock, and noise attenuation barrier 
sections on selected stretches as an alternative to 
noise suppression.

Future developments in the vicinity

The E4 Stockholm Bypass
The E4 Stockholm Bypass is planned to be a new 
road link between the E4/E20 Kungens Kurva in the 
south and the E4 Häggvik in the north. About 17 km 
of the Stockholm Bypass’s 21 km have been plan-
ned to pass through a tunnel. Just before Hjulsta the 
road surfaces onto a 1.25 km land bridge, the three-
level intersection is planned for the E18 and the E4 
Stockholm Bypass. The E18 will be constructed 
below ground and the E4 Stockholm Bypass will be 
carried over on a bridge. A circulation area will be 
constructed at ground level. Among other things, the 
Stockholm Bypass will link the northern and south-
ern parts of the county together, relieve the burden 
on the central areas of Stockholm and reduce the 
vulnerability of the Stockholm traffic system.

E18 Hjulstavägen
The present E18 Hjulstavägen was originally 
intended for local traffic but is now being used by 
approximately 50,000 vehicles per day. Reconstruc-
tion of the road adjacent to the Hjulsta intersection 
has been in progress since 2009. After the rebuild 
the present 16 junctions with traffic lights will be 
superseded by 6 multi-level intersections and parts 
of the road will be decked over. The E18 will join 
up with the new intersection planned in conjunction 
with the Stockholm Bypass. The entire E18 rebuild 
is expected to take 6 years and to be completed in 
2015. The E18 rebuild at Trafikplats Hjulsta (the 
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på sex år och vara färdigt 2015. Ombyggnaden 
av E18 vid Trafikplats Hjulsta beräknas vara att 
färdig år 2012. 

Järvalyftet
Järvalyftet är en satsning från Stockholms stad 
och andra aktörer för långsiktig social och 
ekonomisk utveckling av stadsdelarna kring 
Järvafältet. Målsättningen är en utveckling som 
gör Järva till ett område dit många vill flytta 
och stanna kvar. Vision 2030 är ett övergripande 
måldokument i arbetet med Järvalyftet där fyra 
punkter tas upp som huvudområden. 

1. Bra boende och mer varierad stadsmiljö 
2. Trygghet i vardagen 
3. Stärkt utbildning och bra språkundervisning 
4. Fler jobb och ökat företagande 

Järva begravningsplats
I nordvästra delen av Järva friområde planeras 
en ny begravningsplats för hela Stockholmsre-
gionen. Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm 
utlyste under hösten 2009 en arkitekttävling 
med uppgift att ge begravningsplatsen en ge-
staltning. Resultatet offentliggjordes i septem-
ber 2010.

Barkarbystaden
I Järfälla kommun på Barkarbyfältet, tidigare 
Barkarby flygfält, planeras Barkarbystaden med 
bostäder och arbetsplatser i varierad stadsbygd i 
gränsen mellan Järvafältet och Barkarby han-
delsplats. Barkarbystaden ska bli en stadsbyggd 
som blandar boende, handel och utbildning och 
där närheten till naturen och de kulturhistoriska 
miljöerna tas till vara. Planen omfattar ett cirka 
400 hektar stort område och redovisar en möjlig 
utbyggnad av upp till 5000 bostäder och utrym-
me för totalt ca 6000 arbetsplatser. Barkarby-
fältet är Järfälla kommuns största och viktigaste 
utbyggnadsområde. 

Hjulsta Intersection) is expected to be completed in 
2012. 

Järvalyftet
Järvalyftet (“the Järva Boost”) represents a long-
term commitment on the part of the City of Stock-
holm and other players to the long-term social and 
economic development of the townships surroun-
ding Järvafältet. The aim is to develop Järva into 
an area which many people will want to move into 
and remain in. Vision 2030 is an overarching target 
document for the Järva Boost process, specifying 
four main target areas: 

1. Good housing with a variegated urban environ           
   ment.
2. Everyday security.
3. Reinforced education and good language tuition.
4.More jobs and more entrepreneurial activity.

Järva Cemetery
A large new cemetery serving the whole of the 
Stockholm region is planned in the north-western 
part of Järva Friområde (Järva Common). In the 
autumn of 2009 the Stockholm City Cemeteries Ad-
ministration announced an architecture competition 
for the design of the cemetery. Results were announ-
ced in September 2010.

Barkarbystaden
Barkarbystaden (the Barkarby Township), compri-
sing both housing and workplaces in a variegated 
urban development, is planned at Barkarbyfältet, 
the former Barkarby Airfield, in the Municipality 
of Järfälla, on the boundary between Järvafältet and 
Barkarby Handelsplats. The Barkarby Township will 
be an urban development combining housing, retail 
trade and education and deriving benefit from its 
proximity to unspoiled countryside and historic set-
tings. The plan covers an area of some 400 hectares 
and shows a possible development of up to 5,000 
housing units and space for a total of some 6,000 
workplaces. Barkarbyfältet is the largest and most 
important development area in the Municipality of 
Järfälla.
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Mälarbanan
Mälarbanan för tågtrafik är planerad att byggas 
ut mellan Tomteboda och Kallhäll. Spårkapaci-
teten ska fördubblas och utbyggnaden ses som 
ett stort lyft för pendlarna till och från Stock-
holm. Utredningar kring sträckning pågår och 
byggtiden planeras mellan år 2011-2015.
Vid ombyggnation av Mälarbanan kan en ut-
byggnad av Barkarby station bli aktuell. 

Mälarbanan
The Mälaren Line railway is to be upgraded bet-
ween Tomteboda and Kallhäll. The track capacity 
is to be doubled and the upgrading is regarded as 
a major improvement for commuters to and from 
Stockholm. Feasibility studies are in progress con-
cerning the route to be followed, and construction 
is scheduled for the period between 2011 and 2015. 
Reconstruction of the Mälaren Line may entail an 
enlargement of Barkarby Station.
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Möjligheter 
och begränsningar

Möjligheter

• Platsen har stor potential att utvecklas till en  
  infartsport till Stockholm.
• Tävlingsuppgiften ger möjlighet att föreslå  
  nya verksamheter i området.
• Tillgång till mycket stora jord- och stenkross- 
  massor ger möjlighet att modellera landskapet. 
• Närhet till flera bostadsområden bidrar till      
  ökad aktivitet i området.
• Närhet till kollektivtrafik ökar platsens till-    
  gänglighet. Eventuell utveckling av kollektiv- 
  trafiken i området skulle ytterligare öka 
  platsens tillgänglighet.
• Närhet till omkringliggande rekreations-
  områden och den planerade Järva begravnings-  
  plats bidrar positivt till mänsklig aktivitet i 
  området. Tävlingsområdet har stor potential  
  att utvecklas i samklang med omkringliggande  
  rekreationsområden och utvecklas som en del  
  av dessa.
• Områdets rika kulturhistoria skapar 
  möjligheter för spännande möten mellan 
  forntid och nutid.

Begränsningar

• Angränsande vägar och järnväg försvårar         
  tillgängligheten till tävlingsområdet
  och mellan dess olika delar.
• Trafiksituationen med närhet till E4 Förbifart  
  Stockholm, E18 samt lokala vägar gör 
  tävlingsområdet utsatt för höga bullernivåer.
• Restriktioner och föreskrifter som följer med  
  Igelbäckens kulturreservat måste efterföljas.
• Fornlämningar i området kan innebära 
  restriktioner för markanvändningen.

Possibilities 
and limitations

Possibilities

• The site has a big potential for development as an   
  entryway into Stockholm.
• The competition brief offers scope for sugges-    
  ting new activities on the site.
• The availability of excavation spoil 
  comprising large quantities of earth and 
  crushed stone presents an opportunity for 
  modelling the landscape.
• Proximity to several housing areas will 
  contribute to a growth of activity on the site.
• Proximity to public transport enhances the       
  accessibility of the site. A development of     
  mass transit in the area would further enhance       
  the accessibility of the locality.
• Proximity to surrounding recreation areas and     
  the planned Järva Cemetery betoken a positive     
  contribution to human activity in the area. 
  The competition site has a big potential for       
  developing in harmony with and as a part of     
  surrounding recreation areas.
• The abundant history of the site provides opp-    
  ortunities for exciting encounters between past     
  and present.

Limitations

• Access to the competition site and between its      
  various parts is restricted by the adjoining      
  roads and railway.
• The traffic situation, with the E4 Stockholm     
  Bypass, the E18 and local roads close by, 
  exposes the competition site to high noise levels.
• Restrictions and regulations entailed by the     
  Igelbäcken Heritage Reserve must be 
  complied with. 
• Archaeological remains on the site may consti-   
  tute an impediment to ground alterations and     
  must be allowed for and described.
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Tävlingstekniska 
bestämmelser

Tävlingens form
Tävlingen genomförs som en projekttävling och 
tävlingen följer lagen om offentlig upphandling 
enligt LOU.

Tävlingsarrangör 
Tävlingsarrangör är Stockholms stad genom 
Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, 
Trafikkontoret och Stockholms konst i samar-
bete med Trafikverket. Tävlingen genomförs i 
samråd med Sveriges Arkitekter.

Postadress:
Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret
Att: Marie-Louise Haag
Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret 
Att: Marie-Louise Haag 
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, 
104 20 Stockholm 

Öppettider: Måndag-fredag 07.45-18.00
Tel: 08-508 26 464
Fax: 08-508 26 410
e-post: marie-louise.haag@sbk.stockholm.se

Tävlingsspråk
Tävlingsspråk är svenska.

Rules of competition 
procedure

Form of competition
This is a project competition and will be conducted 
in accordance with the provisions of the Public Pro-
curement Act, LOU.

Organiser
Competition organiser: the City of Stockholm, 
acting through the City Planning Administration, the 
Urban Development Office, the Traffic and Waste 
Management Office and Stockholms Konst, and in 
collaboration with the Swedish Transport Adminis-
tration. The competition is being arranged in consul-
tation with the Swedish Association of Architects.

Postal address:
Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret
Att: Marie-Louise Haag
Box 8314
104 20 Stockholm

Personal callers:
Stockholms stad
Stadsbyggnadskontoret 
Att: Marie-Louise Haag 
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, 
104 20 Stockholm 

Opening hours: Monday -friday 07.45-18.00
Tel: 08-508 26 464
Fax: 08-508 26 410
e-mail: marie-louise.haag@sbk.stockholm.se

Competition language
The competition language is Swedish. 
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Deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna 
företag/team, utvalda genom ett öppet kvalifice-
ringsförfarande:

• Snøhetta, Norge.
• Kristine Jensens Tegnestue, Danmark, Tyréns,  
  Sverige, Steen Høyer, Danmark.
• Erik Giudice, Sverige, Charlotte von Poehl,    
  Sverige.
• Big, Danmark, Grontmij, Sverige.

Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat 
förslag i enlighet med detta program erhåller ett 
arvode om 300 000 kronor exkl. moms. 
Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn god-
känt förslaget.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en 
jury bestående av:

• Per Kallstenius, tidigare stadsarkitekt SAR/  
  MSA, Stadsbyggnadskontoret, juryns ordfö -     
  rande.
• Karolina Keyzer, stadsarkitekt SAR/MSA,       
  Stadsbyggnadskontoret.
• Lars Svensson, projektledare, Exploaterings- 
  kontoret.
• Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst  
  och Liljevalchs konsthall.
• Mats Broman, arkitekt SAR/MSA, Trafikver- 
  ket.
• Ernst Billgren, konstnär.
• Bengt Schibbye, landskapsarkitekt LAR/MSA  
  utsedd av Sveriges Arkitekter.

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. 

Sakkunniga 
Juryn kommer att tillfråga kompetens inom 
natur- och kulturmiljöfrågor, ekologi, grönst-

Right of participation
The competition is open to the following invited 
practices/teams, selected through an open qualifica-
tion procedure:

• Snøhetta, Norway.
• Kristine Jensens Tegnestue, Denmark, Tyréns,    
  Sweden, Steen Høyer, Denmark.
• Erik Giudice, Sweden, Charlotte von Poehl,     
  Sweden.
• Big, Denmark, Grontmij, Sweden.

Remuneration
Every participant submitting an entry in accordance 
with this programme and within the allotted time 
will receive SEK 300,000 remuneration exclusive of 
VAT. The remuneration will be disbursed after the 
Jury has approved the entries received 

Jury
The entries will be adjudicated by a Jury compri-
sing:

• Per Kallstenius, pr. City Architect SAR/MSA,       
  CityPlanning Administration, Chairperson.
• Karolina Keyzer, SAR/MSA, Stockholm 
  CityArchitect, City Planning Administration.
• Lars Svensson, Project Leader, Urban Develop- 
   ment Office.
• 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.

Secretary to the Jury: Katarina Nilsson, Architect 
SAR/MSA, the Swedish Association of Architects. 

Expert advisers
The Jury will be consulting expertise on issues 
relating to the natural and man-made environme-
nts, ecology, green structure, urban development, 
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rukturfrågor, samhällsbyggnad, arkeologi samt 
kompetens angående lokala frågor ur både ett 
socialt- och stadsmiljöperspektiv.

Tävlingsfunktionär
Tävlingsfunktionär är Linda Kullänger, 
Trafikverket, 172 90 Sundbyberg,
linda.kullanger@trafikverket.se.
Observera att alla kontakter angående tävlingen, 
såsom frågor med mera ska riktas till tävlings-
funktionären. Tävlande får inte ta direkt kontakt 
med juryledamot för frågor angående tävlingen.

Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program 
samt följande bilagor: 
1. Orienteringskarta
2. Översiktskarta. 
3. Baskarta.
4. Karta Stockholms grönstruktur.
5. Sociotopkarta Spånga/Tensta.
6. Grönkarta Spånga/Tensta.
7. Ortofoto.
8. Nytagna foton över tävlingsområdet med         
    karta med fotopunkter.
9. Flygfoto A på vilket perspektiv ska redovi-   
    sas. 
10. 3D-modell över tävlingsområdet.
11. DWG - fil över tävlingsområdet. 
12. Illustrationer och sektioner.
13. Karta över områdets landskapstyper. 
14. Fornlämningsområden - karta och tabell. 
15. Bullerkarta E18 och E4 Förbifart Stock-    
      holm. 
16. Utdrag ur kulturreservatsbestämmelser för  
      Järva friområde.
17. Vision Järva 2030, www.stockholm.se/jar 
      valyftet.
18. Karta Barkarbystaden, Järfälla kommun. 

Utlämning av programhandlingar
De tävlande kommer att erhålla tävlingsmateria-
let vid startmötet.

archaeology and, in a social and urban environment 
perspective, local issues.

Competitions Officer
The Competitions Officer is Linda Kullänger, 
Trafikverket, SE-172 90 Sundbyberg,
linda.kullanger@trafikverket.se.
Please note. All questions or representations re-
garding the competition must be addressed to the 
Competitions Officer or submitted through the 
competition website. Competition entrants may not 
contact any Jury member directly on matters relating 
to the competition.

Competition documentation
The competition documentation comprises this brief 
and the following appendices: 
1. Orientation map.
2. Site map. 
3. Base map.
4. Map of Stockholms green structure.
5. Sociotope map of Spånga/Tensta.
6. Green map of Spånga/Tensta
7. Orthophoto.
8. Newly taken photographs of the competition          
    site, with a map showing photo points.
9. Air photo A of the perspective to be presented. 
10. 3D model of the competition site.
11. DWG file of the competition site. 
12. Illustrations and sections.
13. Description of types of landscape on the compe 
      tition site. 
14. Archaeological sites. 
15. Noise map of the E18 European Highway and  
      the E4 Stockholm Bypass. 
16. Excerpts from Heritage Reserve By-laws for      
      Järva Common (Järva Friområde).
17. Vision Järva 2030, www.stockholm.se/jarvalyf 
      tet.
18. Map of Barkarbystaden, Municipality of Järfälla. 

Release of competition documentation
Contestants will receive the competition documents 
at the inaugural meeting. 
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Tävlingsfrågor
Frågor eller klarläggande avseende program-
handlingar ställs vi e-post märkt ”Tävlingsfrå-
ga” till tävlingsfunktionären, linda.kullanger@
trafikverket.se. Skrivelsen ska vara tävlings-
funktionären senast tillhanda 2010-10-15. 
Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast 
därefter att skickas till samtliga tävlande senast 
2010-11-01.

Tävlingsförslag
Tävlingsförslagen ska vara anonyma, detta gäl-
ler även författarinformation och liknande i det 
digitala materialet. Samtliga inlämnade rit-
ningar och övriga handlingar ska i nedre högra 
hörnet vara försett med ett motto. Tävlingsför-
slagen ska visas för allmänheten vilket ställer 
krav på att redovisningen ska vara tydlig och 
illustrativ. Tävlingsförslaget ska vara monterat 
på styvt underlag i A1-format och får omfatta 
högst fyra planscher. Därutöver ska en omgång 
av dessa planscher, förminskade till A3-format, 
lämnas. Tävlingsmaterialet ska också lämnas in 
i digitalt pdf-format på CD. Alla planscher ska 
finnas i en fil på högst 10 MB. Det är av stor 
betydelse att de tävlandes anonymitet bibehålls, 
därför bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att 
information i filer och liknande inte avslöjar de 
tävlandes bakgrund. Eventuella handlingar utö-
ver dessa kommer att tas undan från bedömning 
och utställning. 

Tävlingsförslaget ska redovisa följande

• Översiktskarta i lämplig skala som visar över 
  gripande strukturer och kopplingar till omgiv- 
  ningen. 
• En kortfattad skriftlig beskrivning av förslaget  
  och dess bärande idéer. 
• Situationsplan i skala 1:2000 för hela tävlings- 
  området, som visar förslagets huvudstruktur  
  med gestaltningsgrepp och markanvändning. 
• Förslaget skissartat illustrerat i den 
  3D-modell som ingått i underlaget. 

Questions concerning the competition
Questions or elucidations relating to the competition 
are to be e-mailed, marked “Tävlingsfråga”, to the 
Competitions Officer, linda.kullanger@trafikverket.
se. The communication must reach the Competitions 
Officer not later than 15th October 2010. Questions 
concerning the competition and the Jury’s replies 
to them will then be sent to all participants not later 
than 1st November 2010.

Entries
The competition entries are to be anonymous. This 
also applies to author information and suchlike in 
the digital material. All drawings and other docu-
ments submitted are to carry a motto in the bottom 
right-hand corner. The entries are to be displayed 
to the general public, and accordingly the account 
given must be clear and illustrative. Competition 
entries are to be mounted on cardboard or suchlike 
in A1 format and may not exceed four posters. A set 
of these posters reduced to A3 format is also to be 
submitted. Additionally, all competition entries must 
med submitted digitally in pdf-format on a CD. The 
total file size of the posters shall not exceed 10 MB. 
The preservation of the participants’ anonymity is 
highly important, and special care should therefore 
be taken to ensure that the participants’ background 
is not revealed by information contained in files and 
suchlike. Documents over and above those which 
have now been specified will be excluded from as-
sessment and exhibition. 

The competition entry is to comprise the 
following

• A general map on a suitable scale, showing general  
  structures and links with the surroundings.
• A short written description of the scheme and its  
  salient ideas. 
• A site plan of the entire competition site on a       
  scale of 1:2000, showing the main structure of the  
  scheme, with design approach and land use. 
• The proposed design basic adapted to the 
  3D model received in the competition documents. 
  Animations are to be projected at the public exhibit   
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  Animationerna ska ingå för projektion i den    
  offentliga utställningen av förslagen på 
  Liljevalchs konsthall.
• Illustrationsplan/er i skala 1:500 som visar       
  representativ/a del/ar av förslaget. 
• En eller flera sektioner i lämplig skala/or över  
  valfria delar som belyser förslaget.
• Perspektiv inmonterat på flygfoto A.
• Perspektiv eller skisser som belyser förslaget.

Inlämning
Tävlingsförslag ska ha lämnats för post- eller 
budbefordran adresserat till Marie-Louise Haag, 
Stadsbyggnadskontoret, senast 2010-12-08. 
Tävlande ska på anmodan kunna styrka in-
lämningsdag. Tävlingsförslag kan även, senast 
samma dag kl 17.00, lämnas direkt till Tekniska 
Nämndhusets reception, Fleminggatan 4, Stock-
holm. 3D-modellen ska levereras direkt till en 
server senast 17.00 samma dag. Mer informa-
tion om detta senare. Förslaget ska åtföljas av 
ett förseglat ogenomskinligt kuvert märkt med 
”Namnsedel” och företagets motto. Detta kuvert 
ska innehålla uppgifter om namn på förslags-
ställaren och eventuell(a) medarbetare och 
adressuppgifter, namn, adress, telefonnummer 
och e-postadress. Observera att kvitto som visar 
inlämningsdag samt förslagets motto samti-
digt ska insändas i en separat försändelse till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska också 
anges telefonnummer där förslagsställaren kan 
nås anonymt.

Returnering av tävlingsförslag
Inlämnade tävlingsförslag kommer inte att 
returneras.

Bedömning
Följande kriterier kommer att ligga till grund 
för bedömningen (utan inbördes ordning eller 
viktning):
• Idé, hur väl den svarar mot projektets målsätt- 
  ningar.
• Gestaltningsmässiga kvaliteter

  on Liljevalchs Art Gallery.
• Illustration/s on a scale of 1:500, showing a repre-  
  sentative part or parts of the scheme. 
• One or more sections of freely chosen parts on a  
  suitable scale elucidating the scheme.
• Perspective mounted on air photo A.
• Perspectives or sketches elucidating the scheme.

Submission
Competition entries, addressed to the Competitions 
Officer, must have been presented for delivery by 
post or courier no later than 8th December 2010.A 
participant must be able to prove the presentation 
date if called upon to do so. Entries may also, not 
later than 5 pm the same day, be delivered directly 
to reception at Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 
4, Stockholm. The 3D model is to be delivered to a 
server no later than 5 pm the same day. More infor-
mation about this will be available later. The entry 
is to be accompanied by a sealed, opaque envelope 
marked “Namnsedel” and carrying the firm’s motto. 
This envelop is to contain particulars of the name 
of the participant and the name or names of any 
assistant/s, with address particulars, names, address, 
phone number and e-mail address. 
Please note that a receipt showing the date of pre-
sentation for delivery and the entry’s motto is to be 
sent separately and simultaneously to the Compe-
titions Officer. The receipt shall also state a phone 
number where the competition participant can be 
contacted anonymously.

Return of competition entries
Competition entries submitted will not be 
returned

Adjudication
Assessment of the competition entries will be based 
on the following criteria, stated without any ranking 
order or weighting:
• The idea, how well it corresponds to the aims of  
  the project.
• Design qualities.
• Feasibility and realism.
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• Genomförbarhet och realism.
• Utvecklingsbarhet.
• Hållbarhet över tiden.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer under bedömningsti-
den att ställas ut genom arrangörens försorg och 
då kommer även allmänheten ha möjlighet att 
se förslagen. Förslagen ställs ut på Liljevalchs 
konsthall mellan den 17 december 2010 och 9 
januari 2011. Ytterligare information meddelas 
senare. 
Trafikverket, Stockholms stad och Sveriges Ar-
kitekter har rätt att publicera samtliga tävlings-
förslag. All publicering av tävlingsförslag efter 
avslutad tävling kommer att ske med angivande 
av förslagsställarens namn.

Äganderätt, upphovsrätt, nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till prisbelönta och inköpta förslag. 
Förslagsställaren innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga 
delar, kan ske först efter avtal med förslagsstäl-
laren.

Uppdrag efter tävlingen/vidare bearbetning
Tävlingen syftar främst till att ta fram underlag 
för fortsatt utrednings- och planarbete. Finner 
arrangören, efter tävlingen och i enlighet med 
juryns utslag, att någon eller några av förslagen 
kan vidareutvecklas kommer förhandling utan 
föregående annonsering med vinnande förslags-
ställare om fortsatt uppdrag att ske. Finner ar-
rangören skäl att frångå juryns rekommendation 
ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. Om 
tävlingen efter två år ännu inte lett till avsett 
uppdrag för vinnaren, tillkommer denne en ex-
tra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 

• Development potential.
• Sustainability.

Exhibition and publication
The Organiser will see to it that the competition 
entries are put on display during the judging period, 
during which time the general public will also be 
able to view them. The entries will be exhibited at 
the Liljevalch Art Gallery between 17th December 
2010 and 9th January 2011. Further information will 
be supplied later. 
The Swedish Transport Administration, the City of 
Stockholm and the Swedish Association of Archi-
tects are entitled to publish all entries. All publica-
tion of competition entries after the competition has 
ended will include the author’s name.

Title, copyright, right of user
Prize-winning and purchased entries will be the 
property of the Organiser.
Participants have copyright and retain the right of 
user in their entries. Direct use of entries in their 
entirety or of significant parts of them may only take 
place by agreement with the author.

Assignment after the competition/
further processing
The principal aim of the competition is to canvass 
documentation on which to base further investiga-
tion and planning. If, following the competition and 
in keeping with the Jury’s decision, the Organiser 
finds any of the entries capable of further develop-
ment, negotiation concerning a further assignment 
will take place with the winning participant and 
without any prior advertisement. In the event that 
the commissioner find reason to disregard the jury’s 
recommendation a dialogue with the Swedish As-
sociation of Architects is necessary. If, after two 
years, the competition has not yet lead to the win-
ners intended commission, an additional remunera-
tion corresponding to the initial remuneration will 
be allotted.
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Tidsplan
• Annonsering av intresseanmälan till 
  prekvalificering 2010-05-27
• Sista tidpunkten för inlämning av intresse-
  anmälan 2010-08-16.
• Tävlingsdeltagare tillkännages 2010-09-07.
• Utskick av tävlingsprogram 2010-09-15.
• Tävlingsstart 2010-09-22.
• Startmöte 2010-09-22.
• Sista tidpunkten för inlämning av tävlings-
  förslag 2010-12-08.
• Juryns beslut är planerat att tillkännages 
  2011-03-01.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med ”Reg-
ler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhets-
fält”, 1998. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. Program och bilagor är godkända 
av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är 
programmet granskat och godkänt för de täv-
lande av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Timetable
• Announcement of notification of interest in 
  pre-qualification, 27th May 2010.
• Deadline for notification of interest in 
  participation, 16th August 2010.
• Announcement of participant selection, 7th Sep -    
  tember 2010.
• Distribution of competition brief, 15th September  
  2010.
• Start of competition, 22nd September 2010.
• Inaugural meeting, 22nd September 2010.
• Deadline for submission of competition entries,  
  8th December 2010.
• Intended announcement date of the Jury’s decision,  
  1st March 2011.

Approval of the competition brief
This brief has been drawn up in accordance with the 
construction sector’s joint “Competition Rules for 
Swedish Competitions in the Fields of Architecture, 
Engineering and Art, 1998” and complies with the 
Swedish Public Procurement Act. These rules apply 
except where otherwise indicated in the brief.
The brief and appendices have been approved by 
the members of the jury, who are responsible for 
the conduct of the competition. The brief has been 
revised and approved on the entrants’ behalf by the 
Swedish Association of Architects.

Per Kallstenius

Karolina Keyzer

Lars Svensson

  Mårten Castenfors

Mats Broman

Ernst Billgren

  Bengt Schibbye
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