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Bryggavägen

Bakgrund
Inom en del av fastigheten Ekebyhov 1:1 planeras en ny grundskola för upp till 900 elever. Enligt beslut i Barn- och
utbildningsnämnden ska Ekebyhovsskolans F-6 verksamhet, särskola och A-spår flyttas till den nya skolan. Platsen som är belägen
i ett område med stora natur- och kulturvärden, i kanten av Ekebyhovsdalen, har angivits för skoländamål i Ekerö kommuns
senaste översiktsplan 2030 och studerats vidare i en förstudie under 2018. Planområdet ligger i anslutning till Bryggavägen som
utgör en viktig förbindelse inom Ekerö kommun. I samband med byggnationen av den nya skolan, ska åtgärder genomföras på
Bryggavägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten samt att ge vägen en attraktiv och enhetlig utformning. Planområdet ligger nära
Ekerö centrum som i översiktsplanen är utpekad som småstad. Gatans utformning ska bidra till den visionen.

Ekerö centrum

Ekebyhov slo�
och park

Mot Stockholm

Planerat skolområde
Bryggavägen

Gällstaö

Tilltalande utformning och god livsmiljö
Enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) ska platsens särskilda historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värden
skyddas och tillägg i bebyggelsen ska ske varsamt så att karaktärsdrag på platsen tillvaratas. Bebyggelse ska utformas och
placeras med hänsyn till landskapsbild, natur- och kulturvärden samt intresset av en god helhetsverkan. Planläggningen ska
dessutom främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning samt en från social synpunkt god livsmiljö (2 kap.
3 § Plan- och bygglagen (2010:900)).

Ekebyhovskolan

I Ekerös gestaltningspolicy Vackrare Ekerö - framhålls att den byggda miljön i Ekerö ska ta hänsyn till och inspireras av geografiska
och historiska särdrag, spegla moderna värden samt ha ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap. Kommunens ska vara
en förebild i sin gestaltning.
Rymliga, varierade och gröna utemiljöer är av stor betydelse för barns lek och sociala umgänge. I dessa miljöer blir leken
dynamisk och flexibel och samspelet mellan barn oavsett ålder, kön och eventuella funktionsnedsättningar underlättas
(Boverket).
Syfte och status
Gestaltningsprogrammets syfte är att säkerställa en god arkitektonisk kvalité samt hänsynstagande och anpassning till natur- och
kulturvärden på platsen, vid utformning av såväl byggnader som skolgård, allmänna ytor samt ytor för dagvattenhantering. Detta
genom att föreslå, tydliggöra och illustrera de önskade kvalitéerna hos den framtida skolmiljön samt allmänna ytor i anslutning
till denna. Vidare syftar gestaltningsprogrammet till att säkerställa att ett barnperspektiv i enlighet med barnkonventionen, finns
vid planering och utformning av skolgård samt andra ytor för barn.
Gestaltningsprogrammet utgör ett komplement till planhandlingarna och ska vara vägledande vid tolkning av plankarta och
planbeskrivning vid bygglovsprövning och projektering.

Odlingslandskap
Skidbacke

Karta över del av Ekerö tätort.

Jungfrusund vägfärja
mot Slagsta
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Landskapsanalys som visar viktiga förutsättningar som legat till grund för placering av skol- och idrottsbyggnaderna och planeringen av skolområdet.

Landskapsanalys som visar hur förslaget tagit hänsyn till befintliga kvalitéer och förutsättningar.

1. Kulturmiljö - arboretumet.

3. Siktlinjen mot dalgången.

2. Den skyddade lindallén.

4. Vegetationen ramar in det centrala landskapsrummet.

Planområdet och Ekebyhovsdalen
Planområdet är en del av kulturlandskapet kring Ekebyhovs slott som utgörs av en park- och naturmiljö med stora
natur- och kulturvärden. Landskapet präglas idag av böljande jordbruksmark, skogklädda kullar och en trädallé
tillhörande slottsanläggningen. Ekebyhovsdalen sträcker sig i öst-västlig riktning ner mot Mälaren och omgärdas på
den södra sidan av skogen på Jungfrusundsåsen och i norr av Ekebyhovs slott och slottspark. Parken består till stor del
av bokskog men här finns även stora ekar. Närmast Bryggavägen är Douglasgran planterad.
Den östra delen av planområdet består av en trädbevuxen höjd som utgjort ett arboretum, dvs olika trädarter,
inhemska och exotiska, planterade i parkmiljö. Här finns bland annat äldre ekar med stora naturvärden. Marken väster
och söder om trädkullen består av böljande jordbruksmark. Historiskt har delar av planområdet varit plantskola med
äppelodlingar, vilket är en viktig del av Ekerös och platsens identitet. Det planerade skolområdet sluttar mot söder och

avslutas mot Björkuddsvägens historiskt värdefulla alléplantering. Allén sträcker sig längs dalgången i öst-västlig riktning
och innehar utöver höga kulturmiljövärden, även höga natur- och rekreationsvärden. I väster avgränsas planområdet av
Ekebyhovs slottspark och i norr av den relativt trafikerade Bryggavägen. Norr och öster om planområdet finns Brygga
industriområde.
I den antikvariska konsekvensanalysen tillmäts trädallén längs Björkuddsvägen och det omkringliggande öppna landskapet,
det största kulturhistoriska värdet i planområdet. Även resterna av arboretumet, tillmäts ett kulturhistoriskt värde att
beakta. Siktlinjer från allén mot jordbrukslandskapet såväl som från Bryggavägen mot allén och det öppna landskapet i
dalen, är därav betydelsefulla för området. Den södervända sluttningens öppna fält och närliggande skogsmark bildar en
viktig resurs för skolans utemiljö.
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Situationsplan skala 1:1000 (A3) Nivå landskapsarkitektur
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Byggnader

Programplaner skola

Placering och gestaltning
Byggnaderna har i planförslaget placerats med syftet att i så stor utsträckning som möjligt bevara det öppna landskapet i dalen samt utblicken från
Bryggavägen. Placeringen syftar vidare till att möjliggöra en så bra utomhusmiljö som möjligt för eleverna på skolan. Byggnaderna har därav placerats
mot Bryggavägen, i planområdets norra del. Det kulturhistoriskt mest värdefulla landskapet i anslutning till allén ska helt undantas från bebyggelse.
Möjlighet att uppföra leksaksförråd eller liknande finns i den norra delen av planområdet.
Entréer och angöring

Plan 2

Plan 1

Plan 2

Entréer till skolbyggnaden föreslås i norr, öster och söder. Idrottshallens entré föreslås placeras mot ytan mellan skolbyggnaden och idrottshallen.
Angöring till särskola, inlastning till skolkök och personalparkering möjliggörs via infart från Bryggavägen i nordost. Personalparkeringen kan på kvällar
och helger användas för parkering i samband med aktiviteter i idrottshallen. Mellan idrottshallen och skolbyggnaden, parallellt med Bryggavägen,
föreslås en slinga där föräldrar kan hämta och lämna sina barn anläggas.

Plan 1

Funktioner och innehåll
Plan 1

Skolbyggnadens och idrottshallens gemensamma och publika delar föreslås placeras i markplan mot gång- och cykelväg samt gata där många
människor rör sig.
I skolbyggnadens markplan möjliggörs för skolans gemensamma och publika funktioner som entréfunktioner, matsal, kök, skoladministration och
lokaler för praktiskt estetiska ämnen, samt teknikutrymmen i souterräng mot skogsdungen. De övre våningsplanen föreslås innehålla hemvisten för
skolans olika årskurser och lokaler för särskola och A-spår.

Plan 1

Idrottshallen är planerad med verksamhetsytor huvudsakligen i markplan och med ovanliggande teknikrum vid den södra änden av själva
idrottshallen. För att få plats på ytan mellan Bryggavägen och den bakomliggande skogen, har byggrätten hållits så smal som möjligt och omklädning,
Plan 2
förråd och teknikrum föreslås placeras vid kortsidan av hallen.
Plan 2

Plan 3

Rörelserum
Pedagoger
Kommunika�onsytor/teknik
Teknikutrymmen
Förråd
Omklädning
WC/RWC

Plan 1

Övre utvändigt entrétorg
Övre utvändigt entrétorg
Idro�splan
Internservice/kommunika�onsytor/studietorg
Rörelserum
Arbetsenheter
Pedagoger
Särskola/A-spår
Kommunika�onsytor/teknik
Tillagningskök
Teknikutrymmen
Matsal
Förråd
Bibliotek
Omklädning
Aula/danssal kulturskola
WC/RWC
Slöjd/musik
Publika/gemensamma ytor i
Skolhälsovård/personalutrymmen/expedi�on
Plansockelvåning
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Slöjd/musik
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Plan 3

Inlastning

Internservice/kommunika�onsytor/studietorg
Övre utvändigt entrétorg

Arbetsenheter

Programytor idrottshall

Pedagoger

Internservice/kommunika�onsytor/studietorg

Övre utvändigt entrétorg

Inlastning

Plan 1

Plan 3

Programytor skola

Programplaner idrottshall

Plan 1

Plan 1

Idro�splan

Särskola/A-spår

Rörelserum
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Pedagoger
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Elevation mot söder som visar skolans norra fasad mot Bryggavägen.

Kulör och material
Övergripande gestaltningsidé för hela skolområdet är:
-

Tillgänglighet till natur och kulturlandskap

-

Framhäva platsens kvaliteter, kulturlandskap, landskapsrum och siktlinjer

-

Diskret men varierad gestaltning förankrad i platsens topografi och historia.

-

Naturmaterial och färger inspirerade av naturen.

-

Varierade lärmiljöer

-

Hållbarhet, låg energiförbrukning

Fasadmaterial av målat trä, lindblomsgrön.

Fasader och sockelvåning av laserat
trä.

Delar av sockelvåning av matrisgjuten
betong/betong.

Plåtdarbeten i lindblomsgrön lika
fasad.

Fönster i kulör ljusgrå.

Tak i kulör ljusgrå.

Skolbyggnaden
Skolbyggnaden ska uppföras som souterräng, inskjuten i den trädbevuxna kullen med arboretum i
öster. Den föreslås delas upp i två volymer sammanbundna med en lägre del vid skolans huvudentré
mot Bryggavägen, vilket bevarar en visuell kontakt med arboretumet från Bryggavägen. Den föreslagna
utvändiga trappan ger en direkt förbindelse mellan Bryggavägen och arboretumet, samt vidare till
skolgården söder om skolan. Detaljplanen möjliggör för en skolbyggnad med tre våningar mot Bryggavägen
samt två respektive tre våningar mot skolgården i söder.
Skolbyggnaden föreslås få en diskret, men varierad utformning som samspelar med det omgivande
kulturlandskapet. Taken till skolbyggnadens två delar ska utformas med upprepade sadeltaksmotiv, i
syfte att både lätta upp och hålla samman de två husvolymerna, samt att knyta an till platsens och Ekerös
historia med handelsträdgårdsverksamhet. En horisontell indelning med fönsterband av olika höjd som
syftar till att bryta ner byggnadens skala och ge förutsättningar för en varierad interiör med både öppna och
mer slutna studiemiljöer föreslås. Fasader ska uppföras i trä, och föreslås utföras i en grön nyans med inslag
av naturfärgat trä. Kulörerna syftar till att ta upp omgivande grönska och bidra till ett rofyllt helhetsintryck
med byggnader anpassade till platsens natur- och kulturmiljö.

Skolbyggnadens föreslagna utformning syftar även till att understödja den utvändiga miljön och ge form till entréplats, skolgård
och ytor för angöring. På sydsidan mot skolgården föreslås skolbyggnaden smalna av mot mitten som en anpassning mot
terrängen och de större träden vid arboretumet och en utvändig trappa förbinder skolans två entrénivåer. Vid kortsidorna
föreslås byggnaden vara bredare för att ge plats för varierade lärmiljöer till skolans hemvisten. De föreslagna byggnadsvolymerna
är utformade med relativt djupa volymer som ger en fördelaktig energibalans och möjlighet att nå höga hållbarhetsmål.
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Elevation mot syväst som visar idrottshallens norraöstra fasad mot Bryggavägen.

Idrottshall
Idrottshallen ska uppföras delvis inskjuten i den bakomliggande sluttningen, i den nordvästra delen av planområdet. Byggnaden ska anpassas till befintlig topografi och ansluta i nivå med marken runtomkring.
Mellanrummet mellan idrottshallen och skolbyggnaden innebär att utblick från Bryggavägen mot kulturlandskapet möjliggörs, samtidigt som det bildar en entréplats för skolområdet.
I syfte att tona ner upplevelsen av idrottshallens stora volym och undvika en hög fasad direkt mot Bryggavägen, ska byggnadsvolymen trappas ner i höjd mot vägen. Detta möjliggör en smal entréyta mot vägen, från
vilket idrottshallens två delar kan nås från omklädningsrummen. Entréytan kan också ges generösa fönsteröppningar utan att störa idrottsutövningen, samtidigt som det ger en livaktig karaktär längs långsidan mot
vägen och möjliggör en plats för att vänta på hämtande föräldrar. Liksom skolbyggnaden föreslås idrottshallen utföras med fasader av trä i en grön nyans med inslag av naturfärgat trä.
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Skolgården
Skolgården ska erbjuda miljöer och funktioner som stimulerar och främjar barns allsidiga utveckling, genom
plats för lek, sport och vilda aktiviteter så väl som för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet.
Det ska finnas förutsättningar för både gemenskap som avskildhet. Skolan är en viktig del av barns och
ungas utvecklingsmiljö och platsen där förutsättningar grundläggs för deras framtida hälsa, välbefinnande
och engagemang för sin fysiska och sociala miljö. En varierad lärmiljö har förutsättningar att tillgodose de
olika resurser och behov som finns bland elever såväl som lärare.
En förutsättning är att alla barn ska kunna ta sig fram på gården tillgängligt och att det ska vara lätt att
orientera sig.
Naturliga och varierade lekmiljöer
Skolmiljöns föreslagna gestaltning utgår från platsens struktur och karaktär. De öppna ytorna behålls som
öppna, men anpassade till skolmiljö, och de kuperade trädbevuxna delarna i dungen vid arboretumet,
bevaras så långt det är möjligt. Skolgårdens formspråk bör anknyta till det organiska och böljande
landskapets former och platsens kulturmiljö.
Skolgården bör utformas med stor variation av lekmiljöer och inbjuda till lek och fysisk aktivitet.
Lekmiljöerna bör till stor del vara oprogrammerade, dvs inte vara utformade efter en viss typ av lek eller
aktivitet. Oprogrammerade ytor inbjuder till många olika sorters lekar och bidrar därmed till ökad jämlikhet
och jämställdhet. Sand- och vattenlek, liksom att bygga kojor och att klättra på höga föremål är aktiviteter
som både pojkar och flickor har visat sig göra i lika stor utsträckning. En kuperad terräng är en stor tillgång
som skapar rumsligheter och varierade lekmiljöer. I lekmiljöer med naturlig terräng och vegetation ges
barn möjlighet att träna sin balans och motorik men även möjlighet att utforska sin omgivning och att dra
sig undan till en lugnare miljö. Träd och buskage ger naturlig skugga och kan även möjliggöra för aktiviteter
som klättring och kojbygge.

Vy mot entréplats för skolan längs med Bryggavägen.

Entréplatsen
För entréplatsen mellan skolbyggnaden och Bryggavägen,
föreslås en något mer urban utformning med en ljusgrå
betongmarkstensbeläggning. Trädplanteringar föreslås i
grupper på entréplatsen samt längsmed Bryggavägen och den
lokala angöringsslingan. Totalt föreslås på skolområdet ca 450
stycken cykelparkeringar, varav vissa föreslås under tak.

Ur jämlikhetssynpunkt är utformningen av skolgården av stor betydelse. En hög grad av naturlighet
och variation på skolgården är inte bara viktigt för barns utveckling, utan bidrar även till ökad jämlikhet
och jämställdhet då de ”oprogrammerade” ytorna inbjuder till många olika sorters lekar. Naturlig och
utmanande terräng minskar dock tillgängligheten för barn med fysiska funktionshinder. För att alla barn
ska gynnas, krävs därför en variation av naturliga och tillgängliga platser och lekmiljöer på skolgården. En
kombination av tillrättalagda lekmiljöer och mer naturlika miljöer bidrar även till att barns lekflöde blir mer
sammanhängande, att barnen rör sig mer mellan de två miljöerna och därmed blir mer fysiskt aktiva.

Mellan idrottshallen och skolbyggnaden föreslås rader av
fruktträd planteras, i syfte att anspela på platsens kulturhistoria
med tidigare äppelodlingar, samt att understryka siktlinjen mot
dalgången och Björkuddsvägens allé.

Platser som möjliggör för personer att se och synas, är befolkade och går att överblicka upplevs som trygga.
Alla barn ska kunna använda och vara delaktiga i utemiljön på skolan som ska vara en plats för en levande
social gemenskap som skapar möten mellan åldrar och skolklasser, ger trygghet och vilja och lust att lära.

Arboretum

Vy mot skolgård samt fortsättning av entréplatsen mellan skolan och idrottshallen.

Skolgårdens södra del

Vy mot trappa i som knyter samman skolgårdens olika nivåer.

Skogsdungen vid Arboretum ska så långt det är möjligt bevaras och åtgärder som minskar naturligheten
ska undvikas. Den befintliga skogsslänten mot väster bör bevaras i sin naturliga form, men kan
kompletteras med enklare funktioner i den omfattning naturen tål. Dessa ska anpassas på ett sätt som
tillåter kulturmiljön, dvs arboretumet och rester av den tidigare plantskolans karaktär att bevaras och
utvecklas. Exempel på funktioner kan vara en mindre hinderbana eller sittplatser. Samtliga installationer
bör utföras i naturliga material och kulörer.
Från den översta delen av berget är det brant åt flera håll. För att skapa en trygg skolmiljö kan stängsel
placeras i dessa lägen. Genom dungen möjliggörs en gångväg kan utgöra en väg för skötselfordon.
Om gångvägen anläggs genom dungen ska den utföras med så stor hänsyn som möjligt till natur och
kulturvärden. Grus bör väljas som markbeläggning och vägen ska anpassas till naturlig terräng. Större
träd får inte fällas eller skadas enligt planbestämmelse. I slänten som vetter mot söder föreslås en trappa
upp leda upp till gångvägen. Denna del av sluttningen består mest av gräs och färre träd, och kan därför
användas som pulkabacke vintertid.

Arboretum samt värdefull trädmiljö bevaras så långt det är möjligt.

I den södra delen av skolgården föreslås ytor för
dagvattenfördröjning och lek. Då dessa delar av skolgården
är vända mot Björkuddsvägen och utgörs av öppet landskap,
ska lekutrustning och lekmiljöer placeras och utformas med
stor hänsyn till landskapsbilden i anslutning till allén. Material
och färg ska väljas med omsorg. Hårdgjorda ytor ska undvikas
närmast allén - i synnerhet asfalterade ytor. Gräs samt grus bör
prioriteras som underlag och kan kompletteras med exempelvis
träflis runt lekredskap. Lekmiljöer och lekutrustning ska i dessa
delar av skolgården utföras med naturliga material och kulörer
och bör hållas låga, för att påverka landskapsbilden kring allén i
så liten utsträckning som möjligt.
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Referenser utvändiga lekelement/lösningar

Naturlek Lurparken.
LOLA landskapsarkitekter

Naturlek Årstabergsparken.
Nyréns landskapsarkitekter

Naturlek.

Naturlek Årstabergsparken.
Nyréns landskapsarkitekter

Gräsbollplan Alsike park.
Nivå landskapsarkitektur

Naturlek Årstabergsparken.
Nyréns landskapsarkitekter

Naturlek Lurparken.
LOLA landskapsarkitekter

Läktare Alsike park.
Nivå landskapsarkitektur

Lek i slänt.
Svenska naturlekplatser
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Vy upp mot skolgården samt skolans södra fasad.

Ytorna närmast skolbyggnaden
De öppna delarna av skolgården föreslås delas upp i två nivåer genom en gradäng. Gradängen och den föreslagna anslutande rampen bör utformas med böljande former i syfte att anpassas till landskapet. Sittgradängen möjliggör informella läktarplatser
och terrasserna skapar funktionella ytor att leka på. På nivån ovan gradängen föreslås ytor med hårdgjord beläggning för lek, samt en nedsänkt yta för fördröjning av dagvatten samt möjlighet att ordna vattenlek. Sol- och regnskydd bör finnas på valda
platser så att skolgården kan användas oavsett väder. Nedanför gradängen föreslås en gräsplan anläggas för möjlighet till bland annat bollspel. Gräsplanen bör inte utformas för en specifik bollsport med målade linjer, utan ska kunna användas för olika
aktiviteter och sammanhang. Eventuella stängsel intill planen ska utformas med hänsyn till kulturmiljö och landskapsbild. Belysning ska undvikas.
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Analys zoner och flöden.

Analys landskapszoner.

Utemiljöns zoner
Utemiljön föreslås disponeras i olika zoner som planeras för olika aktiviteter och funktioner. I zonerna kan ett samspel av rumsligheter med överblickbarhet för pedagogerna skapas. De olika zonerna föreslås flyta in i varandra och samma funktioner och
aktiviteter finnas i flera zoner. Gården bör planeras med en hög orienterbarhet och tydliga stråk som leder mellan zoner och de olika rummen och platserna i utemiljön.
Småskalig inre zon
Ytor utanför och mellan entréer och angöringsytor är zoner som ska klara hög kapacitet och slitage. Den småskaliga inre zonen har ett nära samband med byggnaden och bör kunna nås från respektive hemvist. Barn behöver känna sig trygga närmast huset,
vid entréer och uteplatser. Här kan platser för småskaliga aktiviteter och samlingsplatser för mindre grupper skapas där möjlighet till utblick, skydd och rörelse kan kombineras. Den småskaliga inre zonen är lämplig för aktiviteter som behöver vuxenstöd som
odling, experiment och snickrande. Skärmtak kan vara önskvärt över valda delar i denna zon för att förlänga utomhussäsongen.
Storskalig mellanzon
I den storskaliga mellanzonen planeras med fördel ytor som domineras av rörelse och dynamik. Möjligheter till exempelvis klättring och att springa fort bör finnas. Större samlingsytor för helklass, en amfiteater eller en scen kan skapas i denna zon. Detta ger
möjlighet både till att betrakta och bli betraktad. Även mer avskilda platser bör finnas i denna zon. I denna zon bör även möjligheter finnas för barnen att skapa egna platser genom större naturlika områden, gärna med löst naturmaterial för kojbygge.
Yttre zon
Här bör förutsättningar finnas för rekreation och pedagogik samt för skol- och fritidsaktiviteter som kräver större ytor.
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Sektion A-A. Skala 1:400 (A3)

Sektion A-A. Skala 1:250 (A3)

Tillgänglighet

Belysning

Dagvattenhantering

Alla barn och unga ska kunna använda och vara
delaktiga i utemiljön på skolgården. Som alternativ
till trappor ska därför ramper eller liknande ordnas.
Dessa ska dock placeras och utformas med stor
hänsyn och anpassning till natur- och kulturmiljö
samt landskapsbild. Särskolans skolgård föreslås
ligga i planområdets östra del, vid skogsdungen med
arboretumet, vilket möjliggör naturlig skugga från
den uppväxta skogen. Tillgänglig entré till gården kan
anordnas från skolbyggnaden, men den föreslagna
rampen i planområdets östra del möjliggör även
en tillgänglig utvändig förbindelse till särskolans
gård. För att dungens naturliga terräng ska bevaras
i så stor utsträckning som möjligt, föreslås gården
vara uppdelad i två nivåer. Intill skolbyggnaden
möjliggörs en plan yta som föreslås förbindas med
trappa och ramp till en övre nivå som är integrerad i
arboretumet.

Belysning ska placeras och utformas utifrån
såväl barns trygghet som hänsyn till natur- och
kulturvärden på platsen. För att undvika att
fladdermöss påverkas av belysningen är det viktigt
att inte för stark belysning introduceras i området
och att det finns tillgång till grönområden som inte
är upplysta. LED-lampor utan kvicksilverkomponent
med färger inom det orange-röda spektret är att
föredra. Det kan också vara av stort värde att införa
rörelsestyrd belysning som endast är aktiv när
människor rör sig i området. På detta sätt minskas
effektivt tiden som området är upplyst.

Åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten
föreslås på flera platser inom planområdet. På ytan
ovanför sittgradängen föreslås fördröjningsytorna för
dagvatten utformas på sådant sätt att de inbjuder till
vattenlek, t ex med inslag av rännor, stenar att hoppa
på och broar.
I den södra delen av planområdet bör ytorna för
dagvattenhantering få en mer naturlig utformning i
form av exempelvis nedsänkta gräsytor.
Längsmed byggnadernas fasader ska planteringsytor
anläggas i syfte att omhänderta dagvatten.

Skolgården utformas ur ett tillgängligt perspektiv.
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Sektion B-B. Skala 1:500 (A3)

Befintlig lindallé med
kulturhistoriskt värde

Sektion B-B. Skala 1:500 (A3)

Befintlig lindallé med
kulturhistoriskt värde

Sektion C-C. Skala 1:500 (A3)
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Sektion D-D. Skala 1:250 (A3)

Sektion E-E. Skala 1:400 (A3)
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Allmänna platser
Åtgärder Björkuddsvägen

Cykeltrafik

Åtgärder Bryggavägen

De höga natur- och kulturvärden som finns i och i anslutning
till Björkuddsvägen ska tillvaratas, vilket innebär att åtgärder
som exempelvis belysning och hinder för biltrafik ska placeras
och utformas med stor hänsyn till dessa värden. Hinder för
motortrafik med möjlighet för oskyddade trafikanter att passera
i form av exempelvis bom, ska placeras väster samt öster om
skolområdet. Angående belysning, se rubrik Belysning ovan.
För åtgärder i allén ska dispens från biotopskyddet sökas hos
länsstyrelsen.

På sträckan mellan idrottshallen och Bryggavägen där gång- och
cykelvägen som förbinder Björkuddsvägen med Bryggavägen
korsar skolområdet, ska markbeläggning utformas så att det
tydligt framgår att korsande gång- respektive cykeltrafik kan
förekomma. Detta kan visas genom exempelvis avvikande
markbeläggning eller gatsten som markerar gc-vägens kanter.

I syfte att skapa en större enhetlighet längs Bryggavägen mellan Ekerö centrum och
Bryggaindustriområde, ska vägen utformas med enhetlig gatubredd samt ett tydligt
definierat gaturum. Det senare syftar även till att uppmana till sänkta hastigheter på
Bryggavägen. Trädrader längs vägen utgör en viktig komponent för att skapa både
enhetlighet och ett definierat gaturum. Träd ska därför planteras längs Bryggavägens
södra sida, på sträckan inom planområdet, med undantag för utfarter, busshållplats
eller andra lägen där det inte bedöms lämpligt. Arter som har historisk anknytning
eller redan finns i området bör väljas.

Ovan: Cykelbana som passerar mellan skolbyggnaden och idrottshallen tydliggörs med markbeläggning.
Nedan: Exempel på gång- och cykeltrafik åtskillda genom avvikande markbeläggning. T.h. Träd med
skelettjord.

Gång- och cykelbanan som löper parallellt med Bryggavägen ska utformas med
belysning för oskyddade trafikanter och tydlig separering mellan gående och
cyklister. Det föreslagna övergångsstället i anslutning till busshållplatsen bör
utformas som upphöjt.

Exempel på växtbäddar.
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Sektioner Bryggavägen
Framför idrottshallen

Vid busshållplatsen

KÖRBANA
TRÄD MED SKELETTJORD
Trädplantering, ramas in av
upphöjd granitsten. Arter som är
naturligt förekommande och som
knyter an till områdets flora bör
väljas

KÖRBANA
Asfalt, ramas in av
granitkantsten mot
vägkanten

KÖRBANA
Asfalt, ramas in av
granitkantsten mot
vägkanten

CYKELBANA

GÅNGBANA

Asfalt, ramas in av Betongen rad smågatsten plattor
om vardera sida

SKILJEREMSA

Gräsyta
Teknisk installation/ vägmärken

Asfalt, ramas in av
granitkantsten på
vardera sida

VÄXTBÄDD
Planteringsyta med jord,
ramas in
av upphöjd
granitsten
eller dylikt
Kombination
av låga och
höga prydnadsgräs
såsom svanfjädergräs,
allium

KÖRBANA
Asfalt, ramas in av
granitkantsten på
vardera sida

BUSSHÅLLPLATS /
MÖBLERINGSZON
Betongplattor
Busshållplats med
sedumtak
Skyddsräcke bakom
busshållplats.
Trädplantering med
trädgaller i smide

CYKELBANA
Asfalt, ramas
in av en rad
smågatsten
om vardera
sida

GÅNGBANA
Betongplattor

NATUR

Gång
- och
cykelvägsräcke mot
slänten

Bänkar
Teknisk installation
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