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Gestaltning Förbifarten - När Konstnärer står för gestaltningen



Förutsättningar för gestaltningen
Ledorden i arbetet med gestaltningen är säkerhet, trygghet och attraktivitet.
• I arbetet med Förbifart Stockholms arbetsplan har följande inriktning av gestaltningsarbetet utkristalliserats:
• För att motverka monotoni och skapa variation i de långa tunnelrören har ett förslag på ljusslingor utarbetats 

med en placering längs taket där slingornas form varierar.
• För att motverka klaustrofobi och skapa en känsla av dagsljus och lätthet i de djupt liggande tunnelpartierna 

har ett förslag på ljussättning vid luftbytesstationerna utarbetats för att skapa en illusion av att dagsljus 
flödar in i tunneln via dessa öppningar.

• För att skapa orienterbarhet för trafikanten i tunnelsystemet ska varje trafikplats utformas och gestaltas så 
att det var och en får en egen identitet.

• Avfarterna vid trafikplatserna har ett omfång på cirka 100 m i längd, upp till 20 m i bredd och cirka 10 m i 
höjd. 

• I arbetet med konstnärlig gestaltning av dessa kan såväl fysiska installationer som ljussättning utnyttjas. 
Förslagsställarna skall arbeta med ett tema som associerar till någon företeelse i ytläget; natur, kultur eller 
annan begivelse som kopplar till ytläget ovanför varje trafikplats. 

• I arbetet med den konstnärliga utformningen gäller som förutsättning att den skall befrämja ett 
trafiksäkerhetsbeteende. Vidare skall lösningarna vara drifts- och underhållsmässigt hållbara samt tekniskt 
genomförbara. Konstverken skall utformas för att upplevas i hög hastighet.



• Trafikbelysning, vägvisningsskyltar, fläktar, bommar och annan teknisk utrustning i tunnelrummet 
får inte ändras eller utformas av förslagsställaren. Fysiska installationer får endast tillkomma på 
anvisad plats om ca 20 m x 10 m x 2 m, se figur 2. Ingen färgsättning av väggar eller tak

• Figur 2:Typskiss som visar det tillgängligt volymutrymme som tillhandahålls för fysiska 
installationer vid rampnosar.























3D visualisering av ”Den tuktade trädgården” i samarbete med Thyréns, Jörgen Nätterlund och Jacob Wilhelm Östlund











3D visualisering av ”Folkhemmet” i samarbete med Thyréns, Jörgen Nätterlund och Jacob Wilhelm Östlund









Vinsten med att anlita en konstnär?
• Varför? Flum, risk, ineffektivt, onödigt, dyrt?
• Kreativitet som är kännbar på ett nytt sätt
• Nya lösningar, både praktiska och visionära
• Annat perspektiv. Vi jobbar utifrån ide och kreativitet
• Konstnären gör allt för att förverkliga sin vision
• Skapar onämnbara värden utanför ekonomi eller praktik
• Det taktila, inspiration.
• Tolkare av verkligheten ofiltrerat
• Väcker tankar, frågor, mervärde men även ekonomiskt värde
• Får platsen att kännas omhändertagen och då även individen
• Kan på ett filmiskt sätt försätta betraktaren till en mer magisk plats
• Skapar mervärde av samarbete mellan olika proffesioner





















Mer konst åt folket! Tack för mig!
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