
Situationsplan i 1:2000 (A1). Fullt utbyggd begravningsplats.

Elevation A-A. över minnelslunden.

Elevation B-B, längs huvudaxeln.
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I Vid bergets fot samspelar två överlagrande strukturer; ett 
nät av raka huvudaxlar som binder ihop stadsstrukturen 
med parkrummet, och ett böljande system som anpassas till 
topografi och vegetation. Det är ett spel mellan mjukt/hårt 
och slutet/öppet med en stor variation i naturkaraktär. Vid 
bergets fot utgår från det magiska landskapsrum som vuxit 
fram i Granholmstoppens randområde, där olika naturmiljöer 
samsas på en liten yta. Förslagets centrala plats är placerad i 
en mötespunkt mellan toppens sluttningar och jordbruksland-
skapet kring Igelbäcken.      

Förslaget har två grundpelare – vilrum och parkrum, båda 
sammanvävda i ett gemensamt landskapsrum med utrymme 
för både intima platser och storslagna utblickar. 

En dag ska vi alla dö, något annat kan vi inte välja. Valmöj-
ligheterna och viljan till variation karakteriserar i övrigt da-
gens samhälle och det är något som även är utgångspunkten 
i förslaget Vid bergets fot. Vilrummen tillåts få en skiftande ka-
raktär med möjlighet till både personlig prägel och variation i 
naturtyper – från tät skog till öppen grässluttning.  

Entré och struktur
Bakom Granholmstoppen, skyddad från de stora trafiksystemen, breder den nya begravnings-
platsen ut sig. Det finns ett flertal sätt att närma sig området, beroende på trafikslag och 
målpunkt, men parkens huvudentré ligger i en axel mellan tunnelbanan i Hjulsta och över-
däckningen av E18. Begravningsplatsen struktureras dels av raka huvudaxlar som binder 
ihop den övergripande stadsstrukturen med parkrummet, dels av ett böljande vägsystem 
som anpassas till terräng och vegetation.  

Vid bergets fot rymmer både en öppen park för lugna promenader och privata rumsligheter 
för eftertänksamhet, utan att dessa inkräktar på varandra. Genom de många entréalternativen 
kan man välja att bara besöka den enskilda graven och inte resten av platsen. Om önskemål 
finns kan bestämda områden för olika religiösa samfund skapas. Längs de böljande vägarna 
finns varierande och intima små gravrum, likt lundar där personliga uttryck och religiösa 
symboler tar plats.

Huvudaxlar
Vid bergets fot innehåller två tvärgående axlar. Ett öppet parkstråk leder från tunnelbanestationen 
i Hjulsta via vattentornet till den centrala platsen. Den andra axeln är en gångväg med 
trappor som länkar ihop minneslunden vid Granholmstoppen med den övriga begravnings-
platsen. Axlarna sammanstrålar på andra sidan Igelbäcken. Mellan axlarna breder ett nät av 
mindre vägar ut sig, anpassade efter terrängen. 

Minnesrum
Runt den centrala platsen finns landskapsrum med olika stämningar och karaktärer. Den 
existerande naturen tas till vara och förstärks. Här finns möjlighet till gravkvarter i lövskogs-
dungar, i hagmark med skir björkskog eller kring gamla ståtliga ekar. Även ängsmarken 
kring toppen och delar av fälten omvandlas till öppna vilorum med karaktär hämtad från 
omgivningen. Två särskilda minneslundar föreslås, den ena kring en öppen cirkulär yta 

Flexibel etapputbyggnad med det centrala parkrummet 
som bas.

Vägsystemet i den övergripande strukturen över Järvafältet.

Ett öppet parkrum knyter samman staden och fältet.

Vägsystem som blir en naturlig fortsättning på det befintliga 
nätet.

Möjlighet till många kistgravar.

En lugn plats med buller runt hörnet.

Många entréplatser och utblickar i landskapet, landmärken 
syns på håll.

Vid bergets fot mellan 
Granholmstoppen och 
Igelbäckens dalgång 
finns ett gränsland 
där olika vägar 
möts
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strax nedanför Granholmstoppen, den andra i skogspartiet bakom ceremonibyggnaden. 
Stora delar av begravningsplatsen kan användas för kistgravar. Det kommer även finnas 
möjlighet att välja ut mer informella gravplatser längre upp på Granholmstoppens sluttningar.  

Vatten
Delar av tävlingsområdet har idag ett högt stående grundvatten och för att kunna omvandla 
området till en begravningsplats måste grundvattennivån sänkas. I Vid bergets fot hanteras 
detta genom att en central kanal anläggs. Kanalen skapar rumslighet och fungerar i vissa 
avsnitt som en avgränsning mot övriga Järvafältet. Allt vatten inom området leds mot den 
centrala platsen där en lugn vattenspegel med sittgradänger finns. Vattnet fortsätter sedan 
ut på fältet i en av huvudaxlarnas riktning och ansluter till Igelbäcken.    

Högsta höjden
En väg söker sig i behaglig lutning längs Granholmstoppens sida, via en minneslund upp 
mot den högsta punkten. Väl uppe på toppen belönas besökaren med en fantastisk utsikt 
över både den centrala platsen och Igelbäckens dalgång. På toppen finns ett byggt landmärke 
som belyses och ses från håll.  

Byggnader 
I Granholmstoppens sluttning längs ena huvudaxeln finns ett utomhuskapell. Omkring hundra 
meter bort vid vattenspegelns kant är den huvudsakliga ceremonibyggnaden placerad. Vid 
stora ceremonier kan båda byggnaderna och det öppna rummet mellan dem nyttjas. Vid 
begravningar i ceremonibyggnaden kan också det närliggande uterummet användas genom 
att byggnadens väggar öppnas. Det finns även platser för mindre kapell i andra delar av 
området, till exempel för olika religiösa inriktningar. Föreslagna platser ligger i anslutning till 
den vackra ekskogen i norr och i den öppna kilen i södra delen. Dessa platser kan också ge 
mer intimitet för mindre sällskap och möjlighet att ha ceremonin närmare själva gravplatsen. 
Kring stora delar av begravningsplatsen finns en avgränsande mur. Muren skapar en distinkt 

gräns för begravningsplatsen och dess rum. Dess insidor består av ett uppåtsträvande 
raster av järn och sten medan utsidorna döljs av en mjuk ängssluttning. Rastret går igen 
som tema för övriga byggda element, från fasaden på ceremonibyggnaden till broräcken.   
 
Vägar
En ny dragning av vägnätet utifrån platsens förutsättningar och det omgivande trafiknätet 
har tagits fram. Tillsammans med överdäckningen av E18 kommer de nya vägarna bättre 
knyta samman omgivande stadsdelar. I samband med förbifart Stockholms utbyggnad kan 
Akallalänken omformas till en gata med alléträd. Till denna gata ansluts mindre gator som 
leder in mot begravningsplatsen och den nya överdäckningen samt eventuella nya 
sportanläggningar. Platsen nås enkelt från alla de omgivande stadsdelarna med lokalbuss. 
Med avfart från motorvägen ligger platsen inom räckhåll för hela Stockholm. 

Vid överdäckningens fot planeras en ny lokalgata som gör det enkelt att komma till begravnings-
platsen och dess huvudentré och parkeringsplats. Gatan ändrar karaktär vid överdäckningen 
och blir ett parkstråk som knyter an till Granbystigen. Det är möjligt att ta sig in med bil till 
varje gravkvarter och till den centrala platsen genom ett finmaskigt nät av små bilvägar. 
Två större parkeringsplatser finns inom området och dessutom kommer det finnas möjlighet 
till parkeringsfickor längs begravningsplatsens bilvägar. 

Etappindelning
Med det centrala parkrummet som en ryggrad är begravningsplatsens utveckling flexibel. I 
takt med behov och önskemål sträcks de nya gångsystemen varsamt ut i landskapet.

Rekreation
Järvafältet fungerar idag som ett stort rekreationsområde för både närboende och tillresta 
besökare, med bl.a. discgolfbanan som målpunkt. I förslaget omvandlas centrala delar av 
begravningsplatsen till öppna sakrala parkrum, som både kommer att fungera som nya 

målpunkter och möjliggöra passager genom begravningsplatsen. Discgolfbanan flyttas 
allteftersom begravningsplatsen växer och får ett delvis nytt läge i ett modulerat landskap 
vid Granholmstoppens östra sida. Markmodulering mot motorvägarna kan både ge möjlighet 
till nya utmanande banor och fungera som bullerskärm.
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Situationsplan i 1:500 (A1). Föreslagen första etapputbyggnad.

Perspektiv från ceremonibyggnaden med parkrummet och vattentornet i fonden. Till höger i bilden ses 
utomhuskapellet med trappväg upp till minneslunden och Granholmstoppen med landmärke.
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Perspektiv från Ganholmstoppen mot ceremonibyggnaden och fälten.

Murar avgränsar park och minnesrum med mjuka slänter mot den 
centrala axeln. Möjlighet till urnplatser på insidan.

Minnestavlor i glas med landskapet som fond. Vattenrummet och dess broar får en distinkt karaktär.

N

Ceremonibyggnad
HKP

Utomhuskapell

Möjligt yttre ceremonirum

Mur

Huvudaxel


