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Ombyggd E18 minskar antalet  
olyckor och ökar framkomligheten
Projekt E18 Hjulsta–Kista omfattar 9 km ny 
stadsmotorväg. Dagens plankorsningar och 
trafikljus längs E18 ersätts med planskilda 
trafikplatser och en lokalgata anläggs paral-
lellt med motorvägen på sträckan Hjulsta–
Rinkeby. Syftet med ombyggnaden är att 
öka framkomligheten, korta restiderna och 
minska olyckorna samtidigt som boende- och 
vistelse miljöer i vägens närområde förbättras. 
Den nya vägen ökar även förutsättningarna 
för regional utveckling.

Efter ombyggnaden blir Järvafältet mer 
tillgängligt än idag när bredare, ljusare och 
tryggare gång- och cykelpassager mellan 
bostadsområdena och Järvafältet ersätter 
dagens smala tunnlar. Två överdäckningar 
kommer att förbinda Tensta och Rinkeby med 
Järva fältet. På sikt planerar Stockholms stad 
bostads bebyggelse ovanpå överdäckningarna. 
Längs E18 kommer bullerskydd att byggas 
både ut mot Järvafältet och in mot bostäderna.

Ombyggnaden av E18 mellan Hjulsta och 
Kista och vid trafikplats Rissne beräknas att 
pågå mellan åren 2009 och 2015.

Utformningen av vägar, gator, broar, grön-
områden m.m. har skett i samverkan mellan 
berörda kommuner och Vägverket. Till grund 
för utformningen ligger det gestaltningspro-
gram som gemensamt togs fram av Vägverket 
region Stockholm och Stadsbyggnadskontoret, 
Stockholms stad i april 2005.

Inledning

E18:s inre vägrum, generell utformning.

INLEdNING
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Vägens inre och yttre rum
Det inre rummet, trafikantens närmiljö, 
präglas av utrustning som vägskyltar, räcken, 
portaler, belysning och bullerskydd. En konse - 
kvent och tydlig utformning gör det lättare 
att hitta och se var man befinner sig samt 
ökar trafiksäkerheten. 

Det yttre rummet är vägens relation till 
omgivningen och hur en betraktare uppfattar 
vägen utifrån.

Vägens inre rum
E18:s vägbanor består av två körfält och är  
9 meter breda inklusive vägrenar. Vägbanorna 
i respektive riktning delas av en 2,1 meter 
bred mittremsa. Sammanlagt blir det belagda 
vägrummet cirka 20 meter brett. Mittremsan  
beläggs med asfalt som ytbehandlas med sten-
material, vilket ger karaktär av en grusad yta.

Vägen omges på långa sträckor av buller-
skydd som skärmar av vägens buller mot 
bostadsbebyggelsen och Järvafältet. De är 
utformade som genomsiktliga skärmar eller 
gräsbesådda jordvallar. 

Vägräcken utförs som galvaniserade rör-
räcken med två följare.

Portaler för större skyltar och signaler  
kommer att utföras av genomsiktliga fack-
verksstolpar, så kallade gitterstolpar.

Kantstenar, som avskiljer körytorna på  
E18 och alla dess ramper från omgivningen, 
utförs i betong. 

Vägens yttre rum
Där vägen går på bank utförs vägslänter  
oftast i 1:2-lutning för att inte slänterna ska ta 
så mycket naturmark i anspråk. Den instabila 
marken kring E18 påverkas därmed också i 
så liten grad som möjligt. Släntfoten ansluts 
mjukt mot angränsande terräng. Där vägen 
skärmas av bullerskyddsvallar blir vallens  
utsida visuellt en del av slänten. 

Belysning 
Belysningsstolparna står med cirka 45 meters 
avstånd på huvudvägen och med cirka  
40 meters avstånd på ramperna. 

Vägens belysningstolpar är koniska och 
galvaniserade (matt silverfärgade). Stolparna 
är mittplacerade på E18 och sidoplacerade 
på ramper. Huvudvägen får ett gulaktigt ljus 
(högtrycksnatrium). Av- och påfartsramper 
ges genomgående ett vitt ljus (metallhalogen).

Vid gång- och cykelpassager samt under  
broar ska en kombination av uppåt- och nedåt-
riktat ljus göra det lättare att hitta samt skapa 
trygghet. Det är viktigt att kunna uppfatta 
vem man möter. 

Sektion E18

Portal

Genomsiktlig bullerskyddsskärm

Stödmur 

Vägbelysning

väGENS INrE ocH yTTrE rUm
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Trafikplats Hjulsta

Plan över trafikplats Hjulsta. Förbifart Stockholm planeras att ansluta till Trafikplats Hjulsta, vilket kommer att ändra trafikplatsens utformning.

Vid trafikplats Hjulsta korsar lokalvägarna  
E18 i en överliggande cirkulation. E18 pas-
serar trafikplatsen genom ett avgränsat rum 
under cirkulationen. Platsens skålade gräs-
slänter ansluter mjukt upp mot cirkulationen. 

Marken kring trafikplatsens ramper och 
gamla E18 terrängmodelleras så att den vi-
suellt ansluter till det omgivande landskapets 
former. Befintlig vegetation kompletteras med 
nya naturlika planteringar. På gräsytorna 
kring trafikplatsen och ramperna planteras 
grupper av träd.

Trafikplatsens broar utförs i betong och 
brostöden placeras i E18:s mittremsa.

Om den planerade Förbifart Stockholm 
byggs kommer den att ansluta till trafikplats 
Hjulsta, vilket kommer att påverka trafikplat-
sens utformning.

TrAFIKpLATS HJULSTA
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Perspektiv över trafikplats Hjulsta. Bebyggelsen i Hjulsta och Tensta syns i bakgrunden. Trafikplatsens utformning kommer att ändras om den planerade Förbifart Stockholm byggs.

TrAFIKpLATS HJULSTA
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Broar vid Elinsborgsskolan, Tensta

Vid Elinsborgsskolans bollplan i Tensta  
ersätts den nuvarande vägbanken av tre,  
närmare 240 meter långa, broar (två för E18 
och en för Hjulstavägen). Broarna har en fri 
höjd på cirka 6 meter. 

På Järvafältet byggs ett brett dike intill 
gångvägen som går under Elinsborgsbroarnas  
västra del. Det kommer att fungera som upp-
samling av flytande vätskor vid eventuella 
olyckor. Kring diket planteras grupper av 
bland annat sälg och fläder. Befintlig vege-
tation längs diket glesas ur för att ge fri sikt 
under bron.

Plan över broar vid Elinsborgsskolan i Tensta.

broAr vId ELINSborGSSKoLAN, TENSTA
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Perspektiv som visar E18:s passager vid Elinsborgsskolan, vy mot Järvafältet från Elinsborgsskolan.

broAr vId ELINSborGSSKoLAN, TENSTA
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Trafikplats Tensta

Trafikplats Tensta är en halv trafikplats som 
tillåter på- och avfart österut (mot Stockholm).  
Trafiken från Stockholm leds på en bro över 
E18. För att spara vegetation byggs en längre 
bro än vad som tekniskt behövs. Rampen an-
sluter till Hjulstavägen i en cirkulationsplats. 
Från cirkulationsplatsen går även en ramp 
ner mot E18 och Stockholm. 

I slänten mellan Hjulstavägen och rampen  
mot Stockholm planteras symmetriskt 
placerade körsbärsträd. Kring rampen från 
Stockholm kompletteras befintlig vegetation 
med nya naturlika planteringar.

Plan över trafikplats Tensta.

TrAFIKpLATS TENSTA
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Sektion vid trafikplats Tensta.

TrAFIKpLATS TENSTA

Perspektiv över trafikplats Tensta, vy från Stockholm.
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Broar vid Lättingebacken

Plan över E18:s passage vid Lättingebacken.

Lättingebackens nuvarande trånga passage  
ut mot Järvafältet får en ny 30 meter bred 
öppning där gång- och cykelvägen från  
bostadsområdet leds under E18. För att ytter-
ligare förbättra utblicken över fältet mot  
Eggeby gård gallras den träd- och buskvege-
tation som i dag finns nedanför slänten.  
Under broarna kläs slänterna av stora stenar 
med flat sida upp.

broAr vId LäTTINGEbAcKEN
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Perspektiv som visar E18:s passage vid Lättingebacken, vy mot Järvafältet.

broAr vId LäTTINGEbAcKEN
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Bro över Spångadalen

Plan som visar E18:s passage över Spångadalen.

Spångadalens passage ut mot Järvafältet 
bibehålls och de båda höga broarna komplet-
teras med en tredje bro med samma utform-
ning. Slänterna kring landfästen görs relativt 
branta. Träd, större buskar samt gräs- och 
ängsytor, som försvinner vid västra land-
fästet när den nya bron byggs, ersätts med ny 
vegetation. Även vid östra landfästet plante-
ras träd för att minska känslan av en hög och 
brant slänt. Nuvarande betongplattor på slän-
terna under broarna ersätts av stora stenar 
med flat sida upp.

bro övEr SpåNGAdALEN
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Perspektiv som visar E18:s passage över Spångadalen, vy från Järvafältet.

bro övEr SpåNGAdALEN
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Trafikplats Rinkeby

Plan över trafikplats Rinkeby.

E18 och Ulvsundavägen binds samman av 
fyra betongbroar med anslutande ramper. 
Under broarna finns ett grönstråk mellan  
bebyggelsen i Stora Ursvik och Järvafältet. 
Passagen under broarna har en fri höjd på 
cirka 5 meter. Marken kring broarna och 
ramperna sänks för att öka den fria sikten 
under broarna. Ute på fältet kompletteras 
de upphöjda vägbankarna med stödjande 
tryckbankar.

Träd planteras så att bropelarna delvis 
skyms från gång- och cykelpassagen. Träden 
medverkar till att förstärka karaktären av 
stråk mellan Stora Ursvik och Järvafältet. 
Dagvattnet från vägarna leds till två öppna 
dammar för fördröjning och rening. 

TrAFIKpLATS rINKEby
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Perspektiv över trafikplats Rinkeby. Planerad och befintlig bebyggelse i Kista syns i bakgrunden.

TrAFIKpLATS rINKEby
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Trafikplats Rinkeby, vy mot Järvafältet från gång- och cykelväg.

TrAFIKpLATS rINKEby
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Bron närmast Stora Ursvik vid trafikplats Rinkeby.

Där gång- och cykelvägen passerar under 
de tre lägre broarna är den fria höjden cirka 
5 meter. Höjden ökar österut vid den stora 
dammen vilket ger en tydlig visuell kontakt 
mellan Stora Ursvik och Järvafältet. 

Träden intill broarna och dammarna är 
relativt stora redan vid planteringen för att 
så tidigt som möjligt minska upplevelsen 
av mängden bropelare. Grundvattnet ligger 
nära markytan i mitten av trafikplatsen och 
marken är ständigt fuktig. Detta påverkar 

markens örtskikt där älgört nu är den domi-
nerande arten. Troligen kommer älgörten 
spontant att etablera sig igen. Dessutom sås 
andra fuktälskande arter in i området. 

De två dammarna, som samlar upp väg-
dagvattnet för rening, kommer att ha en 
synlig vattenspegel året om. I kanten av dam-
marna planteras fleråriga växter som trivs i 
fuktig och våt miljö och som dessutom har en 
renande verkan på vattnet.

TrAFIKpLATS rINKEby
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Broar över Igelbäcken

Plan som visar E18:s passage över Igelbäcken.

E18:s två broar passerar över Igelbäckens 
dalgång med en fri höjd av cirka 5 meter  
under broarna. 

Nuvarande bäckfåra förskjuts cirka 25 
meter norrut vid bropassagen. Bäckens botten 
stabiliseras med sten. Befintlig vegetation av 
sälg vid nuvarande södra landfästet återställs 
efter att de nya broarna byggts och strand - 
vegetation etableras i kanten av Igelbäcken. 

broAr övEr IGELbäcKEN
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Perspektiv som visar E18:s passage över Igelbäcken, vy från Kista mot Kymlinge.

broAr övEr IGELbäcKEN
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Plan över trafikplats Ärvinge.

E18:s båda broar passerar över en dropp-
formad trafikplats som leder in mot Kista. 
Infartsvägen mot stadsdelen möter den stora 
befintliga Kistarondellen. Trafikplatsen 
omges av klippta gräsytor med träddungar. 
Dessa ytor kommer att ligga på samma höjd 
som Järva fältets öppna ängsytor öster om E18.

Ramper förbinder E18 med den under-
liggande trafikplatsen. I droppen, under  
broarna, anläggs en upphöjd stenformation  
som blir ett signum för platsen. Mark och  
slänter under broarna beläggs med betong-
marksten.

Under E18 och de södra ramperna  finns en 
passage för cyklister och fotgängare.

Trafikplats Ärvinge

GRÄS

VEGETATION

SLÄNT

DAMM

VÄG

CIRKULATION

REFUG

BRO

BYGGNAD

TrAFIKpLATS ärvINGE
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Trafikplats Ärvinge

Perspektiv över trafikplats Ärvinge. Befintlig och planerad bebyggelse i Kista syns i bakgrunden.

TrAFIKpLATS ärvINGE
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Plan över trafikplats Kista.

Vägarna i trafikplats Kista har tre olika funk-
tioner, ett riksvägnät, ett lokalt vägnät och ett 
gång- och cykelvägnät. 

Här möts två av landets mest trafikerade  
vägar, E4 och E18 via direktramper. Lokalför-
bindelsen Silverdalslänken ansluter Silverdal 
med Kista arbetsområde och E4. 

Parallellt med Silverdalslänken löper ett 
stråk för gående och cyklister. Det ansluter 
också till tre busshållplatser. 

Tre broar passerar över E4:an. De två 
yttersta utformas som bågformade broar 
med betongkörbana på en underliggande 
stålkonstruktion. Den mittersta bron är den 
befintliga betongbron som leder till Silverdal. 
Trafikplatsen rymmer även två betongbroar 
där E18:s ramper till och från Stockholm 
passerar över Silverdals länken och ramp till 
Uppsala.

Skogsmarken jämnas ut till gräsbevuxna 
markplan som terrasseras. Terrasseringen 
markeras med kallmurar av sprängsten. Ram-
pernas vägbankar reser sig över markplanet. 
Alla möten mellan lutande plan görs skarpa. 
Vägbankarna breddas vid anslutningen mot 
stålbron och avslutas med en vägg av glas-
block bakom stålnät, en så kallad gabionvägg. 

Trafikplats Kista

Kring den plats där ramperna möts plan-
teras björk och ek i ett regelbundet mönster. 
Längs lokalramperna från E4 upp till Silver-
dalslänken planteras enkel sidiga alléer av 
oxlar för att betona skillnaden mellan lokal-
gata och riksväg.

Två dammar anläggs för att fördröja och 
rena vägdagvattnet.

E4:s och E18:s belysning ger ett gulaktigt 
sken. Silverdalslänken och gång- och cykel-
vägar belyses med ett vitt ljus. Belysnings-
stolparna längs E18:s ramper förtätas från 
det normala avståndet på ca 40 meter ner 
till 30 m för att få en jämnare belysning i 
trafikplatsen.  

De båda stålbroarnas möte med land - 
fästen och vägbankar lyfts fram med effekt-
belysning. Belysningen ska framhäva gabion-
väggarna framför brostöden, stålbroarnas 
sidor och slänterna på de vägbankar som 
ligger väster om E4. Bakom gabionväggarnas 
glasblock placeras LED-belysning som får 
glasväggen att skimra i grönblått ljus. Bro-
sidorna belyses från landfäste fram till lokal-
ramperna med LED-belysning i en liknade 
kulör. Vägbankarnas slänter belyses med vitt 
ljus.

GRÄS

VEGETATION

SLÄNT

TrAFIKpLATS KISTA
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Pespektiv över trafikplats Kista, vy mot Silverdal.
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Perspektiv över trafikplats Kista, vy mot Uppsala. Befintlig och planerad bebyggelse i Kista syns i bakgrunden.
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Nattvy. Samma perspektiv som på föregående sida.
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Trafikplats Rissne

Plan över trafikplats Rissne.

Trafikplatsen är en elliptisk cirkulationsplats 
ovanför Ulvsundavägen med fyra anslutande 
ramper. Höjdskillnader mellan ramper och 
Ulvsundavägen tas upp av grässlänter och 
stödmurar i betong med slät yta. Trafikplat-
sens frontmurar samt stödmurar innanför 
cirkulationen får ett mönster i form av verti-
kala linjer. Stenarna i betongen friläggs för att 
ytterligare lyfta fram mönstret. Murytorna 
belyses från sidan så att mönstret framträder 
kvällstid. Trafikplatsens inre halvcirkelfor-
made ytor sluttar upp mot stödmurarna och 
beläggs med sten med flat sida upp. Klätter-
vildvin och murgröna planteras mot murarna. 

De båda mindre rondellerna vid Rinkeby-
svängen och vid Enköpingsvägen beläggs 
med sten.

Vid sprängning av berget öster om trafik-
platsen borras med täta borrhål så att den 
sprängda ytan blir jämn.

Trafikplatsens vägdagvatten leds till en 
damm för fördröjning och rening. Dammen  
har en öppen vattenyta. Dammkantens våt-
markszon beläggs med grov makadam och 
planteras med växter som trivs i den fuktiga 
miljön. 

Gång- och cykelbron över Ulvsundavägen  
utförs i cortenstål. Yttersidor kläs med plåtar 
med perforerat mönster. Brons belysning 
integreras i handledarna. Utrymmet mellan 
sidoplåtarna kompletteras med en effekt-
belysning för att framhäva det perforerade 
mönstret kvällstid.

Gång- och cykelbron över Enköpingsvägen 
utförs i stål och är en tillfällig lösning i av-
vaktan på att Tvärbanan byggs ut. Då kom-
mer gång- och cykeltrafiken att få en gemen-
sam bro med Tvärbanan. 

Som i övriga trafikplatser belyses huvud-
vägen, Ulvsundavägen, med ett gulaktigt sken 
och ramperna med ett vitt ljus.

TrAFIKpLATS rISSNE
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Perspektiv över trafikplats Rissne, vy mot SEB:s kontor. Rissne syns i bakgrunden.

TrAFIKpLATS rISSNE
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Vy från Rinkeby mot Ulvsunda.

Vy inifrån trafikplats Rissne. De sluttande markplanen 
inuti trafikplatsen är belagda med flata stenar som möter 
de mönstrade stödmurarna. Klättervildvin och murgröna 
planteras mot murarna. 

TrAFIKpLATS rISSNE
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Gångbro av cortenstål över Ulvsundavägen. Brons sidor 
har ett perforerat mönster i form av horisontella vågor. 
Effektbelysning är placerad innanför sidoplåtarna så att 
vågmönstret framträder kvälls- och nattetid.

Brons vågmönster.

TrAFIKpLATS rISSNE
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Detaljer
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Droppformad stenformation  
i trafikplats Ärvinge
Sprängsten  används för att anlägga en 
stenformation i den droppformade trafik-
platsen under E18-broarna. Formationen görs 
skålformad med upphöjda kanter och övergår 
som en beläggning i mittsträngen på Hansta-
vägen in mot Kista. 

Glacis
Under broarna kläs slänterna med glacis, det 
vill säga av stora stenar med flat sida upp. 

Markbeläggning under broar av sprängsten.

DETaLjER
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Gabionväggar i trafikplats Kista
Vägbankarna som leder fram till broarna 
över E4 avslutas med en vägg av glasblock som 
kommer att vara belysta under dygnets mörka 
timmar. Blocken hålls på plats av ett stålnät, 
en så kallade gabionvägg. Gabionväggen blir 
visuellt en del av broarnas landfästen.

Teknikbyggnader
Längs vägsträckan placeras teknikbyggnader 
för E18:s signal- och styrsystem. En prefabri-
cerad byggnad kläs in med sträckmetall i en 
assymetrisk form.

Klätterväxter planteras mot nätet.

DETaLjER

Stödmurar Tensta
Den stora stödmuren i trafikplats Tensta ges ett mönster av rytmiskt placerade partier med vertikala linjer. 
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Bullerskydd 

Bullerskyddsskärm, genomsiktlig

Bullerskyddsskärm av trä

Bullerskyddsvall

Med nya E18 kommer bullersituationen att 
förbättras både för de boende utmed vägen 
och på Järvafältet. Bullernivåerna kommer 
att minska dels genom att E18:s nya körfält 
längs Hjulstavägen placeras längre från 
bebyggelsen än dagens väg, dels genom att 
bullerskyddsskärmar och bullerskyddsvallar 
byggs längs en stor del av vägen. Dessutom 
kommer bullerskyddsåtgärder på fönster att 
göras i vissa fastigheter längs Hjulstavägen.

bULLErSKydd
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Gång- och cykelväg,
ansluter till befintligt vägnät

Nuvarande gång- och cykelvägar förbätt-
ras och anpassas till nya broar, vägar och 
passager.

Gång- och cykelvägar

GåNG- ocH cyKELväGAr
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Trafikverket
172 90 Sundbyberg
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket.se/e18

E18 byggs om för att:
• förbättra framkomligheten
• minska antalet olyckor
• minska bullerstörningar i bostadsområden och på Järvafältet
• förbättra tillgängligheten till Järvafältet
• skapa förutsättningar för regional utveckling

E18

E18

Telefon: 08-508 26 000 
www.stockholm.se/trafikstadsplanering

Ett samarbete med:


