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Varför står det en tom  
tunnelbanestation mitt i skogen?  
Efter ett löfte om exploatering av området i början på 70-talet anlades 
tunnelbanan mot Akalla med en extra sväng genom Kymlinge. Diskussionen om 
byggnation har pågått sedan dess, men hittills har platsen lämnats orörd. Under 
tiden har Kymlinge blivit till en urban vildmark och tunnelbanestationen en urban 
ruin som minner om svunna planer och stadsbyggnadsideal.


År 2004 antogs området söder om stationen som naturreservat. Omgivande 
infrastruktur har gjort Kymlinge svårtillgängligt, vilket märks på den 
förhållandevis låga besöksfrekvensen. I en tid då förtätningen tär på stadens 
grönområden, hur kan vi som arkitekter ta oss an Kymlinge för att öka 
nåbarheten till natur och samtidigt förvalta den varierade upplevelsen som 
platsen ger till staden?

Öppna upp, komma ut! 
Koncept  
Mitt ibland trafikleder, bostäder, arbetsplatser och industrier ligger 
naturområdet Kymlinge. De fysiska barriärerna tillsammans med ett flertal 
händelser i historien har bidragit till att Kymlinge har utvecklats till den urbana 
vildmark det är idag. Konceptet Öppna upp, komma ut! syftar i första hand till 
en ökad nåbarheten till naturområdet, genom ett öppnande av stationen. 
Dessutom ämnar förslaget ta vara på de varierade upplevelser som Kymlinge 
erbjuder. 


Kymlinge är ingen finpark, det är en ruffig miljö som uppmuntrar till kreativitet. 
Samtidigt består Kymlinge av en vacker skog med högresta tallar och fina 
joggingstigar som om vintern vore perfekta för skidåkning. Om Kymlinge 
tunnelbanestation skulle öppna spärrarna till ett natur- och friluftsområde 
skulle den mentala och fysiska tillgängligheten till natur öka. Dessutom skulle 
en del av Järvakilen värnas, vilken utgör en viktig ekologisk funktion för 
staden. 


En utformning som smälter in väl i sitt sammanhang och som inte omformar 
landskapet bevarar Kymlinge som en urban vildmark samt förstärker platsens 
befintliga identitet och karaktärsdrag. 


KYMLINGE STATION 
OBEHÖRIGA ÄGA TILLTRÄDE 
Mellan motorleder och storstadsexploatering ligger 
Kymlinge, ett naturområde vars historia präglas av politisk 
oenighet. Sedan 70-talet ligger här en öde 
tunnelbanestation, som ett tecken på de planer som    
aldrig realiserats. Området är idag ett odefinierat, 
stadsomgärdat naturlandskap som karaktäriseras av 
statusen i-väntan-på. Förslaget Obehöriga äga tillträde vill, 
istället för att vänta, uppmuntra till ett öppnande av 
stationen för att tillgängliggöra varierade natur- och 
friluftsupplevelser i staden.

Urban vildmark ger variation. 
Natur- och friluftslivsvanor skiljer sig mellan olika grupper i samhället. 
Exempelvis tenderar boende på landsbygden att utöva friluftsliv i större grad 
än boende i storstäder. Orsaker till lite utomhusrekreation anges vara tidsbrist, 
avsaknad av transportmöjligheter och begränsad tillgång till natur. 


Den urbana vildmarken spelar en särskild roll som komplement till stadsparker, 
trädgårdar och välskött stadsgrönska då den kan erbjuda andra kvaliteter och 
upplevelser. Den kan ge en starkare anknytning till naturen, en förståelse för 
naturliga förlopp, verka stressdämpande och fungera som en tillflyktsort i 
vardagen.
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2 Idag nås området endast via gångtunnlar under motorleder. Vid stationen möts besökaren 
av skylten Obehöriga äga ej tillträde. Vårt förslag ämnar att istället välkomna hela 
Stockholm och ta besökaren direkt in i skogens mitt. 


Den urbana ruinen Kymlinge station ligger inbäddad 
i skog och berg, precis vid tunnelmynningen. 
 I sektionen från norr till söder visas gestaltningensförslaget där stationen öppnats för passage och rörelse direkt ut i den urbana vildmarken.




Tänk att tunnelbanan direkt till 
vildmarken och hinna med en skidtur 
innan jobbet! 

3. Dalgången 

En trappa öppnar upp för en entré 
mot söder samtidigt som den 
erbjuder plats för uppehåll och 
umgänge i ett skyddat och solvarmt 
läge. Framför trappan finns plats för 
en temporär scen. Trappan skulle då 
fungera som en läktare. 

4. Klotterplanket 

Den idag stenmjölstäckta ytan söder 
om perrongen öppnas upp. Ett 
stängsel är rest mellan betongytan 
och spåren, som skydd från de 
förbipasserande tågen. Ytan är en 
passage men erbjuder även 
besökaren att stanna upp och göra 
ett avtryck på platsen. 

1. Rotvältan  

Längst norrut på perrongen finns en 
trappa som reser sig upp ur marken 
och utgör en av två möjliga 
uppgångar. Trappan avslutar den 
långa linjen av växtklädda pelare som 
synliggör stationen från ovan och 
framhäver siktlinjen mot dalen.

2. Utkiksperrongen 

En betongbro löper från stationen, 
längs marken och ut i skogen. Bron 
slingrar sig mellan tallstammarna och 
tar besökaren allt högre upp mot 
trädtaket till en utsiktspunkt över 
dalen. Här skapas en lättillgänglig 
naturupplevelse för många människor. 
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