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Vår småstadsvision för Ekerö Mälarstad
Projektet ska växa från platsens kontext (PBL, 2 kap 6§). Ekerö är en säregen kommun med
en tydlig identitet som bygger på en lång tradition av att framhäva den rika natur-och kulturmiljön. Planeringen av Ekerö Mälarstad har en viktig roll i att framhäva den identiteten.
Ekerö Centrum har idag en viktig funktion inom kommunen och utgör en central del i hela
kommunens framtida utveckling. Ekerö Kommun är en av få bevarade glesbebyggda områden i Stor-Stockholms snabbt förtätande region. Visionen är att Ekerös centrumområde i
sin helhet ska utvecklas till en småstadskärna.
1.
En enhetlig småstadskärna
Ekerö Mälarstad planeras efter flera pågående detaljplaner som färdigställs under olika tidplaner. Ekerö Kommun har utvecklat en strukturplan med gestaltningsvision som ska ligga till
grund för den fortsatta planeringen. Visionen är att dessa detaljplaner ska leverera en enhetlig småstadsupplevelse som binder samman de olika detaljplanerna. Helhetsupplevelsen
innebär gemensamma lösningar och principer. Detta kräver ett fortsatt tätt samspel mellan
aktörer och kommunen.
2.
En levande småstadskärna
Ekerö Mälarstad ska planeras med innehåll och gestaltning som främjar centrum som handelsplats, boendemiljö och besöksmål. Småstadskärnan för Ekerö Kommun har förutsättningar för attraktiva och hållbara livsmiljöer i form av höga sociala värden och en praktisk vardag där det är nära till allt – fritidsaktiviteter, handel, service, natur och mötesplatser. Detta
kräver stark samverkan mellan befintliga och framtida centrumaktörer samt kommunens
växande näringsliv och kulturliv.

4.
En vacker småstadskärna
En vacker småstadskärna skapas genom en överordnad helhet med anknytning till Ekerös arkitektoniska identitet. Nya gestaltningsprinciper ska ta hänsyn till Erskines arkitektur och struktur men
utvecklas med tydliga förbättringar utifrån Ekerös palett och identitet. Detta innebär att anslutningar till befintliga miljöer ska vara utförda med omsorg men med tydliga hänvisningar till den viktiga
kulturmiljön på Ekerö, platser och världsarven. Arkitekter ska sätta sin egen prägel men med stark
lokal förankring. Se exempel från gestaltningsvisionen. Ett tätt samarbete med kommunens stadsarkitekt säkerställer goda gestaltningsprinciper.
5.
En hållbar småstadskärna
Ett tydligt och synligt hållbarhetskoncept ska utvecklas som genomsyrar detaljplanen. Projektets
struktur och arkitektur ska framhäva ett ”miljötänk”. Exempel hur det kan synliggöras är genom
funktionselement såsom solpaneler, växthus, ”felleshus”/gemensamhetslokaler, vegetationsterrasser, synliga och integrerade dagvattenlösningar, balkonger med möjlighet för odling, konstruktion och detaljer, kulör och materialval. Med fördel används trä i konstruktion och fasad. En hållbar
småstadskärna skapas också genom strukturella grepp anpassade till väderförhållanden. Miljöcertifiering kan utföras för att säkerställa en hållbar småstadskärna.

3.
En mänsklig småstadskärna
Ekerö Mälarstad ska vara en tillgänglig, trygg och välkomnande plats. Idag upplevs centrum introvert, men väl vid promenstråk, gränder och innergårdar upplevs centrum som en
småstad. Dessa småstadskvalitéer ska fortsätta i de nya delarna men med tydliga förbättringar. Ekerö Mälarstad ska vara välkomnande genom att vända sig delvis utåt med tydliga
entréer till viktiga handelsstråk, bidra med nya mötesplatser, och väva samman viktiga stråk
och siktlinjer med nya. Barnens perspektiv, tillgänglighet, säker och trygg miljö ska vara prioriterat. En mänsklig skala sett från gatan görs genom tydliga utvalda och varierande höjder
på husvolymer och skiftningar i kulörer och fasaduttryck. Träd längs med gator, vegetation
som skiljer mellan gata och privat mark, och markbeläggning som tydligt visar promenadstråk ska väva samman Ekerö Mälarstad till en helhet. Promenad- och cykelstråk ska ha
prioritet.

1.

Bebyggelsestrukturen i huvuddrag
Benämningar i strukturplanen och gestaltningsvisionen är skapade för att beskriva platsernas konceptuella kvalitéer i utformning. Slutgiltig process för namngivning av gator och torg
sker i detaljplaneskede.
Detaljplanen ska möjliggöra för en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus. Entréplanet i de
nya byggnaderna vid Mälarporten, Ekeröpassagen, Ekerö Torg, Arkaden, Tegelbruksvägen
och längs Bryggavägen bör vara aktiva och innehålla lokaler för centrumändamål, handel,
kontor och andra lokaler för att möjliggöra ett levande centrum. Längs Ekerövägen och Ångbåtsvägen bör lokaler i bottenplan möjliggöras. Byggnader ska utformas väl utifrån platsens
förutsättningar, Ekerös kulturmiljö och vävas samman med befintliga centrums struktur.
Arkitekturen ska utföras med omsorg som framhäver Ekerös identitet och småstadsupplevelse. Se avsnittet Gestaltad livsmiljö.

Balkonger får endast skapas vid innergård medans franska balkonger och indragna är möjliga vid
stråk.
Landskapsarkitekturen ska utvecklas med gemensamma gestaltningsriktlinjer inom Ekerö Mälarstad. Den ska även redovisa samtliga funktioner såsom angöring, tillgänglighet, planteringar, dagvatten, utryckningsfordon, m.m.
Användning och utformning av bebyggelse inom Tappsund 1:61 tas fram av stadsbyggnadsförvaltningen och arbetas in av exploatörerna i planförslaget.

Erskines Mälarstad bör bevaras i sin helhet och vid utbyggnader av befintliga fastigheter ska
dessa utvecklas med omsorg med hänsyn till dess antikvariska och kulturhistoriska värde.
Verkstaden vid hörnet Bryggavägen/Ekerövägen, särskilt fasaden innehar värdefulla kulturhistoriska delar. Det ska studeras hur kulturhistoriskt värdefulla delar kan återvinnas vid
ny bebyggelse inom området med fördel vid Mälarporten/Ekeröpassagen.
Bebyggelsen ska i huvudsak utföras med sadeltak. Sadeltaksmotiv ska gestalta viktiga stråk
som stärker upplevelsen av småstad och skapar vackra silhuetter. Platta tak vid få platser bör
förses med grönska eller altaner med möjlighet till odling. Se strukturplan för gestaltningsanvisningar.
Byggnadshöjder ska i huvudsak vara 3 – 4 våningar, men lägre vid Ekeröpassagen och Ekerö
Torg. På väl valda platser där markskillnader och möten med befintlig bebyggelse sänker
upplevelsen av högre hus kan hushöjder på 5 – 6 våningar finnas. Översta våningar bör vara
inredda vindar. Tillkommande bebyggelse ska komplettera men inte dominera befintlig och
planerad bebyggelse. Se strukturplan för placering och höjdanvisningar.
Byggnaderna placeras för att maximera sol, minimera vindpåverkan och minimera buller vid
allmänna platser. Placering ska också framhäva viktiga siktlinjer och småstadsupplevelsen.

2.

Gestaltad livsmiljö
Bebyggelsens gestaltning
Den nya bebyggelsen närmast befintliga centrum ska ansluta med omsorg till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Ny bebyggelse ska förhålla sig till och hämta inspiration från Ekerö’s
särskilda kulturmiljö och identitet. Detta innebär en arkitektur och detaljeringsnivå med hög
kvalitet. Gestaltning och utformning ska vara modern men med tydlig förankring i Ekerö och
hämta inspiration från den klassiska arkitekturtraditionen.
Byggnadshöjdernas placeringar ska göras utifrån väl utstuderade sammanhang. Längst med
Mälarporten, Ekeröpassagen, Ekerö Torg och Arkaden ska bebyggelsen i huvudsak vara lägre.
Butiksfronter längst med nya kvarter ska ha möjlighet till att få egen prägel och utryck. Dessa
skalar också ned husens volymer. Bebyggelsen ska också tillskapa höga sociala värden. Den
ska tillskapa en vacker komposition och silhuett från flera viktiga vinklar för att tillskapa en
dynamisk småstadskärna som också blir upplevelserik i sin arkitektoniska utformning. Siluetten från andra sidan Tappströmskanalen och hur den upplevs i sitt sammanhang är enormt
viktig. Ekerö Mälarstad ska förhålla sig till platsen och kopplingen till övrig bebyggelse i sin
helhet, proportioner med tankar om sekvenser, variation, kulör och materialitet. Tillkommande bebyggelse ska komplettera men inte dominera befintlig bebyggelse både i skala
och gestaltning. Utvalda byggnader vid särskilda platser ska gestaltas med starkare utryck. I
illustrationer redovisas dessa utvalda byggnader.
För att skapa en attraktiv miljö och en synlig entré till centrum väster och söderifrån krävs
tydliga länkar till kollektivtrafiken och befintliga stråk. Från bussbytespunkten ska man anlända till Mälarporten och ledas in till centrum via Ekeröpassagen. Det är även möjligt att
promenera längst med Bryggavägen som är boulevarden. Ekeröpassagen och Arkaden kopplar samman nya delar med befintliga centrum. Nya bussbytespunktens utformning och
tillgänglighet blir en viktig del i planen och för hela kommunen. Mälarporten föreslås bli den
primära entrén, därav är tillgänglighet vid denna platsen högsta prioritet och tydlig entré
till Ekeröpassagen. I Ekerö Mälarstad ska det vara enkelt att byta färdmedel - bil, cykel, buss
eller pendelbåt. Från bussbytespunkten och Ekeröpassagen ska det finnas en tydlig länk till
pendelbåten. Detta görs via ett stråk längst med och ned från Ekerövägen och Strömpassagen från Ekerö Torg. Ekeröpassagen, Ekerö Torg och Arkaden är en förutsättning för att befintliga centrum ska fortsätta utvecklas då det leder besökare in i befintliga centrum och nya
delar på ett tydligt sätt. Arkaden blir den tydliga entrén till befintliga centrum och möjliggör
för utbyggnad av befintliga fastigheter.

Varierad kvartersbebyggelse skapas inom distinkta kvartersgränser. Kvartersgränser ska upplevas olika beroende på funktion för bottenvåningarna likt den variation som skapats i befintliga
centrum. Mindre och bestämda öppningar ska skapas genom gränder och portiker till kvarterens
insida som gestaltas enhetligt men med platsspecifika teman, mänslig skala i bebyggelsen med
huskroppar mot kvartersgräns som gestaltas med hög variation men med gemensamma trapphusenheter. Variationen tillskapas med en blandning av hustyper med överordnade gestaltningsriktlinjer. Varierande bostadsformer är också viktiga då det är egenskaper som svarar mot den traditionella småstaden. Kvarterens insida ska upplevas grön, tillgänglig, öppen och meandrande. Här
ska man känna sig trygg. Kvarteren ska i sin komposition rama in gator med proportionella mått på
bebyggelsen så att gaturummen upplevs intima. Kvartersformerna ska ge möjlighet till varierande
samlande platser och stråk. Nya promenad- och aktivitetsstråk görs med lika kvalitéer som torgytor med grönska, sittplatser, konst, platser för kultur och aktivitet, m.m. Butiksfronter skalar också
ned husens upplevda volymer och höjdsättning. Butiksfronter ska vara tydliga och markbeläggning
småstadsmässig med enhetlig gestaltning för landskapsarkitektur/utemiljö.
Det ska arrangeras gångvägar genom kvarteren, gemensamma för flera fastigheter, som förbinder
olika gårdar med varandra och med lugna gator. Dessa smitvägar fungerar också som spännande
lekmiljöer.
Täta avstämningar med kommunens stadsarkitekt ska planeras under fortsatt utveckling.

3.

Strukturplan för Ekerö Mälarstad

4.

Strukturplan för Ekerö Mälarstad
- med våningsantal.
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Inspiration till gestaltningsvision
Puts

Trä
Nuvarande Ekerö Centrum

Tegel

Småstadskänsla

Modern arkitektur med lokal förankring / klassiska referenser. (Ej pas�sch)

6.

Gestaltningsvision för Ekerö Mälarstad

7.

Småstadsrum som mötesplatser

8.

Inzoomning av DP del av Ekerö Centrum

9.

Inzoomning av DP Tappsund

10.

Beskrivning av särskilda platser och kvarter inom DP del av Ekerö Centrum
Mälarporten blir den tydliga entrén till Ekerö Mälarstad. Trappsteg och en tillgänglighetanpassad passage leder från tunneln under Ekerövägen, från busshållplatserna och Bryggavägen upp till Mälarporten. Här ska det vara enkelt att ta sig från hållplatserna vid Ekerövägen
och Bryggavägen. Gavelfasader ska vända sig till Mälarporten. Hållplatsernas och cykelparkeringens väderskydd ska gestaltas med gemensam utformning i främst trä. Mälarporten förses med en portik likt övriga väderskydd men större som signalerar början på Ekeröpassagen.
Bussdepåns verkstad och dess fasad vid Ekerövägen ska studeras hur den kan integreras i ny
bebyggelse och även användas likt en port/entré till Ekeröpassagen.
Bryggavägen blir Ekerö Mälarstads boulevard och bebyggelse ska vända sig även utåt mot
gatan. Kv. Bryggagavelns fasad i bottenvåning längst med Bryggavägen bör innehålla butiksfronter, portik, bostadsentréer. Utryck ska vara i varierad högre sadelstaksmotiv längst med
Bryggavägen och betydligt lägre och varierat vid Ekeröpassagen för att möjliggöra så mycket
soltimmar som möjligt vid handelsstråket. En gränd och portik ansluter innergården med
Ekeröpassagen. Indragna takterrasser vid inredda vindar får anordnas.
Ekeröpassagen ska vara den nya delen av Ekerö Mälarstads primära handelsstråk. Här ska
handel samlas i mindre butiksformer. Sadeltaksmotiv och butiksfronter ska vända sig in mot
och definiera småstadsrummet. Eventuellt kan ett fåtal indragna terrasser och balkonger
anordnas. Ekeröpassagen formas med lätt rundade fasader i plan som öppnar sig vidare
mot Ekerö Torg. Detta skapar riktigt bra solläge för flera timmar om dygnet. Se solstudier.
Passagen ska kunna möbleras och tematiseras utifrån säsong och evenemang. Siktlinjer från
Ekeröpassagen ner till Tappström och vidare till befintliga centrum är studerade i strukturplanen.
Kv. Terrassen ska ha högre varierad bebyggelse längst med Ekerövägen och lägre varierad
bebyggelse med sadeltaksmotiv längst med Ekeröpassagen. Balkonger och terrasser får endast tillskapas vid innergård och innergården vid Kv. Odlingen. Innergården har en sydostlig
riktning och får därmed riktigt bra solläge som bör utnyttjas. En gränd ansluter innergården
med Ekeröpassagen. Indragna takterrasser vid inredda vindar får anordnas.
Vattenkontakt till Tappström är enormt viktig då området ska utvecklas till en mälarstad. En
kajpark ska anläggas närmast pendelbåtsbryggan som kan innehålla en kaj, lekplats, cykelparkering, och möjlighet att utöka café verksamhet med utsikt till tappström.
Ekerö Torg ska vara Ekerö Mälarstads primära restaurangtorg. Här finns möjlighet till en
ny ankarbutik. Lägre bebyggelse med sadeltaksmotiv närmast torget, varierande material,
kulörpalett och butiksfronter ska vända sig in mot och definiera torget som mötesplats. Centrumpaviljongen ska utformas för att kunna bli en uppgång från centrumgaraget men kan

även innehålla butiker och restauranger. Centrumpaviljongen ska få en distinkt gestaltning då det blir en samlingspunkt och viktigt landmärke. Ekerö Torg ska kunna möbleras och tematiseras utifrån säsong och evenemang.
Kv. Atriet ska vid Ekerö Torg främst innehålla butiker och restaurangverksamhet vid bottenvåning. Längst med Ångbåtsvägen bör kvarteret innehålla in-och utfart till bostadsgarage. Franska
balkonger och indragna terrasser får anordnas längst med Strömpassagen.
Strömpassagen ska vara en grön och tillgänglig länk mellan Ekerö Torg och Kajparken intill pendelbåtsbryggan. Här kan grönska, konst, och plats för rekreation likna park. Bebyggelsen ska variera i
utryck. Med fördel kan uteplatser anordnas i bottenvåning. Bostädernas bottenplan anpassas för
framtida centrumverksamhet.
Kv. Odlingen utformas med högre bebyggelse om 3 - 5 våningar längst med Ekerövägen och 3 - 4
våningar längst med Strömpassagen med inredda vindar. Kv. Odlingen utformas utifrån temat odling då det får en innergård och placering i söderläge. Innergården möbleras med odlingslådor och
en anpassad grönska. Kvarteret ska få en tydlig synlig portik från Ekerövägen och öppning mellan
Ekerö Torg och innergården. Takterrasser med växthus får anordnas. Fåtal indragna balkonger och
terrasser får anordnas längst med Strömpassagen och fler balkonger och terrasser vid innergårdar.
En öppning från innergården som synliggör Tappström och Kajparken ska möjliggöras. Tillexempel
kan en gemensamhetslokal likt orangeri eller växthus anordnas här.
Arkaden utgör utbyggnaderna av Mälarötorg 1, 3 och 5B. Utbyggnader ska ske så att Arkaden får
ett eget småstadsrum med särskild karaktär som anknyter till befintliga centrum. Med fördel kan
fasaden till Mälarötorg 3 öppnas upp mot Arkaden för att göra Mälarötorgs promenadstråk synlig. Detta binder samman visuellt de två sidorna och möjliggör för mer handel. Nummer 1 och 5B
ska studeras hur öppningarna till Mälarötorgs promenadstråk kan bli ännu tydligare. Arkaden ska
utformas med tydlig sockelvåning i gemensam välvt karaktär och varierad bebyggelse ovan denna.
Sadeltaksmotiv ska vändas ut mot arkadens småstadsrum. In-och utlastning till dessa fastigheter
sker på Ångbåtsvägen. Uppgång från centrumgaraget görs med fördel från Mälarötorg 1 och direkt
till kvarteret. Befintliga platta tak kan förses med grönytor och göras tillgängliga. Småstadsrummet
ska anordnas likt en torgmiljö.
Tegelbruksvägen 1 & bondens marknad blir befintliga centrums förbindelse med Tappsundområdets Tulpanstråk. Fler parkeringsmöjligheter kan anordnas närmast och vid Tegelbruksvägen. Se
strukturplan. Bondens marknad utformas för att möjliggöra torghandel. En paviljong med centrumverksamhet och möjligen bostad finns inritad i strukturplanen vid västlig läge på marknadsplatsen medans en högre bostadsbyggnad om 4-5 våningar är möjlig vid östra sidan närmast Tegelbruksvägen. Paviljongen kan även utformas med bostadshus om 3 våningar med inredd vind men
utformas för att anpassas till befintliga bostadskvarter. Nedfart till garage är möjlig att annordnas
i byggnaden närmast Tegelbruksvägen. Bondens marknad blir centrums självklara plats för öppen
marknad, något som saknas i dagens centrum.
11.

Siktlinjer

- Befintliga, förlängda och nya.

12.

Vattenkontakt

- Vattenkontakt i de nya detaljplanerna är viktigt (DP del av Ekerö Centrum och DP Tappsund som denna visionen gäller). Trots att största delarna av
områdena är en bit bort från Tappströmskanalen är strukturplanen utformad för att väva samman ny bebyggelse med befintlig och ge tydliga siktlinjer
och promenadstråk ned till vattnet. Vid DP Ekerö Strand planeras fler bryggor, grönytor och strandpromenad.

13.

En promenad genom Ekerö Mälarstad

14.

Vy från Tappström till Kajparken och Ekerö Mälarstad

- Kajparken vid pendelbåtsbryggan kan anordnas med ny brygga för båtar, kajaker och plats för rekreation. Härifrån ska man se centrumpaviljongen vid
Ekerö Torg.

15.

Vy från Ekerövägen

- Korsningen och rondellen vid Ekerövägen/ Bryggavägen. Härifrån ser man den nya tydliga entrén till mälarstaden och in till Ekeröpassagen.

16.

Mälarporten

- Den nya entrén till Ekerö Mälarstad från bussbytespunkten och tunneln under Ekerövägen. Butiker och restauranger planeras även längst med Bryggavägen och Ekerövägen som blir boulevarderna vid utkanten av Ekerö Mälarstad.

17.

Ekeröpassagen

- Det nya handelsstråket från Mälarporten till Ekerö Torg och befintliga centrum. Ekeröpassagen kan möbleras utifrån säsong. Passagen kantas av lägre
bebyggelse med sadeltaksmotiv och varierad kulör och materialsättning. Butiksfronter ska vara tydliga och markbeläggning småstadsmässig med enhetlig
gestaltning för landskapsarkitektur/utemiljö.

18.

Ekerö Torg

- Det nya restaurangtorget är väl utformat utifrån sol och vind och buller. Den nya centrumpaviljongen markerar nya delen av
centrums hjärta och får en särskild gestaltning som hämtar inspiration från viktiga landmärken inom Ekerö Kommun. Till höger
når man Mälarö Torg via Arkaden. Förbi centrumpaviljongen når man Strömpassagen och vidare ned till Kajparken.

19.

Arkaden

– Utbyggnaden av handel och bostäder vid befintlig inlastning till ICA och Systembolaget. Vidare når man passagen till Mälarö torg. Perspektiv sett från
Ekerö Torg.

20.

Strömpassagen

– Promenadstråket ned till Kajparken och Tappström från Ekerö Torg. Till vänster via en gränd och blå port når man även härifrån Ekerövägen och
busshållplatser.

21.

Tulpanstråket

– Perspektiv vid stråket från Tappsund till Bondens Marknad och portiken vidare till Mälarö Torg. Även i DP Tappsund ska arkitekturen vara modern men
med platsförankring och klassiska referenser.

22.

Småstadsparken

Från Ekebyhovsslott ska man kunna promenera ned hit till Småstadsparken som fortsätter med en slottspromenad hela vägen ned till vattnet. Småstadsparken blir en bullerfri och solig ny park och alternativ till parken vid vattnet. Här kan det planeras dansbana, aktivitetsytor och en lekplats med inspiration från teckningstävlingen som anordnades i medborgardialogen.

23.

Kv. Fikat och Småstadsparken

– Perspektiv från korsningen vid Tulpanstråket. Kv. Fikat kan förses med mindre caféer och butiker. Till höger ser man slottsporten som inspireras
av herrgårdsarkitektur och blir likt centrumpaviljongen ett landmärke till denna delen av småstaden. Där promenerar man raka vägen igenom
herrgårdshuset och upp till Ekebyhovsslott.

24.

Kv. Slottsporten och Bryggavägen

– Perspektiv från öster vid Bryggavägen. Bebyggelsen vid gränsen till Ekerö Mälarstad ska anpassas väl till kringliggande befintlig bebyggelse och får en
enhetlig småstadskaraktär.

25.

Bryggavägen och Ekerövägen

– Vägarna utgör flödet runt och in till Ekerö Mälarstad. Dessa utvecklas likt småstadsboulevarder med träd och grönska.

26.

Höjdstudie

- Redovisning av hushöjder till strukturplanen Ekerö Mälarstad.

Höjd i meter

27.

Sektioner -

Schematiska sektioner som redovisar höjdsättning vid utvalda snitt.

ÅNGBÅTSVÄGEN

BRYGGAVÄGEN

GRÖNT ~1,0

PARK 18,0

GÅNG 3,0

CYKEL 2,0

GRÖNT 2,0

HÅLLPLATS 2,0

KÖRFÄLT 6,5

GÅNG 3,0

GRÖNT 1,5

FÖRGÅRD ~2,5

PARK 73,0
KÖRFÄLT 3,3

PARKERING+GRÖNT 2,0

KÖRFÄLT 7,0

GÅNG 3,3

PRÅMVÄGEN

SMÅSTADSPARKEN

GÅNG 1,8

PARKERING+GRÖNT 2,0

GÅNG 1,8

TEGELBRUKSVÄGEN

GÅNG 1,8

KÖRFÄLT 3,5

PARKERING 5,8

KÖRFÄLT 3,5

GÅNG 2,0

PARKERING 2,0

KÖRFÄLT 6,5

CYKEL 3,0

GÅNG ~3,0

FÖRGÅRD ~3,0

GÅNG 4,9

GÅNG 1,8

GÅNG 1,8

EKERÖVÄGEN

FÖRGÅRD 6,0
GÅNG 3,8

HÅLLPLATS 3,5

KÖRFÄLT 7,0

KÖRFÄLT 7,0

HÅLLPLATS 3,5

GÅNG 9,2

FÖRGÅRD 2,0

28.

Våningsdiagram

- Redovisning av våningar i gestaltningsvisionen.

29.

Grönytor

- Förslag till utbredning av nya publika grönytor inom röd-streckad linje. Nya bostäder har innergårdar.

30.

Lekplatser

- Förslag till placering av lekplatser.

31.

Cykelparkering

- Förslag till placering av cykelparkering

32.

Bussbytespunkten

- Förslag till utbredning av busshållplatser, GC stråk och trafikflöde

Bussnoden

33.

Övergripande trafikstrategi

- Förslag till planerad trafikflöde inom Ekerö Mälarstad. Utreds vidare i detaljplaneskede.

34.

Befintliga parkeringsytor
- Antal kvm är en uppskattning.

Privat
50 p-platser, 2100 kvm
Privat (personalp. bussdepå)
40 p-platser, 1000 kvm

Allmän
32 p-platser, 800 kvm

Privat
Privat

Privat
Allmän
55 p-platser, 2100 kvm

Privat

Allmän
Allmän
39 p-platser, 1700 kvm

Privat

Allmän (garage)
48 p-platser, 2100 kvm
Allmän (mark)
50 p-platser, 2100 kvm
Privat

35.

Parkeringsytor som eventuellt ersätts inom DP del av Ekerö Centrum och DP Tappsund

Privat
50 p-platser, 2100 kvm

Allmän
32 p-platser, 800 kvm

Allmän
55 p-platser, 2100 kvm

Allmän (mark)
50 p-platser, 2100 kvm

36.

Parkeringsstrategi

- Förslag för placering av ytor för ny parkering. Antal p-platser och behov utreds i detaljplaneskede. Planen för Ekerö Strand ingår ej.

Privat (garage)
1040 kvm

Allmän (angöringsplatser)

Privat (garage),
9000-18000 kvm

Allmän (angöringsplatser)

Privat (garage)

Parkering under allmän plats skulle
möjliggöra ﬂer parkeringsplatser

Allmän (garage)
2100 kvm

Privat
Allmän (angöringsplatser)
210 kvm

Allmän (garage)
2900 kvm

Privat
Allmän (angöringsplatser)
Allmän (garage)
2100 kvm

Allmän
230 kvm
Privat (garage)
19100 kvm
Allmän (angöringsplatser)

Allmän (angöringsplatser)

Privat

37.

Solstudier - Sommarsolståndet: kl. 08:00

38.

Solstudier - Sommarsolståndet: kl. 12:00

39.

Solstudier - Sommarsolståndet: kl. 16:00

40.

Solstudier - Vårdagsjämning: kl. 08:00

41.

Solstudier - Vårdagsjämning: kl. 12:00

42.

Solstudier - Vårdagsjämning: kl. 16:00

43.

Gestaltningsprogram och kvalitetsprogram
Ett nytt gestaltningsprogram och kvalitetsprogram ska tas fram. Vid utformning av parallella
uppdrag ska kommunens stadsarkitekt medverka i framtagandet av uppdrag och programbeskrivning samt sitta i jury för val av gestaltningskoncept. Stadsarkitekten ska arbeta fram
med täta avstämningar, sitta med i projektgruppen och styrgruppen för gestaltningsprogrammet. Den övergripande gestaltningsidén ska utgå från kravspecifikationen och bilaga 1.
Gestaltningsförutsättningar ska utgå från skalupplevelser inom planområdet, där små- och
stora miljöer hanteras på olika sätt men med enhetliga principer. I gestaltningsprogrammet
ska de olika stadsrummen redovisas var för sig med sina olika förutsättningar och hur de
bidrar till småstadsupplevelsen.
Flera arkitekter bör ingå vid framtagande av detaljplan och bygglovhandlingar. Fler arkitekter bör rita enheter inom området, men utifrån gestaltningsprogrammet skapa ett enhetligt
småstadsområde.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överordnade helhetskoncept och gestaltningsmotiv för stads-och landskapsbilden
Bebyggelsens typologier i variation och helhet
Gestaltningsprinciper, kulör och materialval
Gestaltningsprinciper för skyltar och butiksfronter
Bebyggelse vid Ekerövägen
Bebyggelse vid Strömpassagen
Bebyggelse vid Ekeröpassagen
Bebyggelse vid Ekerö Torg
Bebyggelse vid Mälarporten
Bebyggelse vid Arkaden
Bebyggelse vid Ångbåtsvägen
Bebyggelse vid Tegelbruksvägen och Bondens Marknad
Utbyggnad av befintlig bebyggelse
Garage
Småstadsrum och typologier
Mötet mellan offentligt, semi-offentligt och privat
Gränder
Portiker
Ingångar/Utgångar till butiker och butiksfronter
Ingångar/Utgångar till bostäder
Kvarter och dess gårdar
Solstudier, sektioner, fasader, illustrationsplan

Det offentliga rummet, d v s alla ytor mellan kvarteren, ska vara föremål för samma omsorg,
oavsett om det gäller trafikytor eller andra småstadsrum. Kvalitetsprogrammet ska ge anvisningar för utformningen av alla stadsrum på allmän plats. Gatusektioner med mått och
materialangivelser, växtlighet, anläggningar på allmän plats ska beskrivas i programmet.
Mobilitetsfunktioner ska redovisas i illustrationsplan.
Kvalitetsprogrammet ska arbetas fram tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen (stadsarkitekt, planarkitekt, gata/park)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överordnade gestaltningsmotiv
Planstrukturen
Offentliga rum
Småstadsrum och typologier
Mötet mellan offentligt, semi-offentligt och privat
Bebyggelsestruktur och påverkan
Markbeläggningskoncept
Busshållplatser
Passager mellan gator och gårdar, både i planen och kopplingar till befintlig struktur.
Gränder
Portiker
Ingångar/Utgångar till butiker och butiksfronter
Ingångar/Utgångar till garage under mark
Ångbåtsvägen
Ekerövägen
Tegelbruksvägen
Pråmvägen
Bryggavägen
Strömpassagen
Mälarporten
Ekerö Torg
Ekeröpassagen
Arkaden
Mälarötorg
Bondens Marknad
Torgytor, mötesplatser och vistelseytor
Lekplatser
Cykelställ (placering)
GC Stråk
Inlastning, avfallshantering och övrig logistik vid behov
44.
Solstudier, sektioner, fasader, illustrationsplan
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