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EKEBYHOV

1:523

Syd

Syftet är att utreda vilken av två utpekade platser som är
mest lämplig för placering av ny skola utmed Bryggavägen
med kapacitet för 500 elever. Lokaliseringsförstudien ska
ligga till grund för ny detaljplan.
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Under arbetet med denna utredning har tjänstemän
på stadsarkitektkontoret, kultur- och fritidskontoret,
exploateringskontoret och miljökontoret deltagit genom
avstämningsmöten. Övrig information har inhämtats
bl.a. från kommunens kartdatabas Solen, översiktsplan,
kulturmiljöanalyser och naturvärdesbeskrivningar
tillhandahållna från kommunen utkast till funktionsprogram för skolor, kapacitetsutredning för
Tappströmsskolan, detaljplaner för Ekerö centrum
och detaljplan för Fredrikstrandsvägen, Boverket och
Länsstyrelsen. Refenensmatereial listas i slutet av denna
rapport.

• Planeringsförutsättningar: hälsa och säkerhet, buller,
markfrågor, naturvärden, gator och trafik.

Rapporten är indelad i fyra huvudrubriker:

Två platser utmed Bryggavägen utreds i denna rapport;
härefter kallade ”Område Norr” respektive ”Område Syd”.

• Landskaps- och bebyggelseanalys: landskapsanalys,
bebyggelsestruktur och kulturmiljö.
• Placering av skola: Yt- och funktionsbehov för ny
skola, tomtbeskrivning, inplaceringstest, utvärdering av
respektive alternativ samt jämförande kommentar.

1.4 Läge, areal & övriga
utgångspunkter
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Område Norr om c:a 40 000 m2 och Område Syd om c:a 50 000 m2

1.3 Metod och disposition
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• Inledning: Läges- och areaförhållanden, tidigare
ställningstagande och pågående planer och projekt,
riksintressen, berörd lagstiftning och riktlinjer.
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Förstudie startas i december 2017 med förutsättningen
att utreda två alternativa platser utmed Bryggavägen för
byggnation av skola för 500 elever i årskurs F-9.
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2017 Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 att ge
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Ekerö i uppdrag att
prioritera ett detaljplanearbete för en ny grundskola vid
Bryggavägen.
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2016 uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott åt Miljöoch stadsbyggnadskontoret att upprätta förstudie med
lokaliseringsalternativ för ny skola utmed Bryggavägen.

1.2 Syfte
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Område Norr är cirka 40 000 kvm stor och utgörs av
fastigheterna Tappsund 1:1, 1:57, 1:32 och Brygga 1:6.
Fastigheterna Tappsund 1:1 och 1:57 ägs av Ekerö kommun.
Tappsund 1:32 ägs av Svevia Fastighet AB och Brygga
1:6 ägs av Järntorget Bostad AB. En förutsättning i
utredningen har varit att Brygga 1:6 sannolikt kommer att
bebyggas med bostäder men att viss del kan tas i anspråk
för skola.
Södra området på drygt 50 000 kvm utgörs av fastigheten
Ekebyhov 1:1 och ägs av Ekerö kommun.
En utgångspunkt för denna utredning har varit att båda
områdena ska byta markanvändning och exploateras.

1:585
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1.5 Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I kommunens nya översiktsplan 2030 med sikte 2050
framgår att Ekerö kommun ska arbeta med fem målområden under 2015-2018:
• Skola och förskola
• Äldre medborgare och medborgare med
funktionsnedsättning
• Medborgarperspektivet
• Samhällsutveckling
• Ekonomi
Ekerö kommun ska enligt översiktsplanen planera för
utbyggnad av skola, omsorg, service,
samt kultur och fritid som motsvarar framtida
befolkningsökning.
Ekerö centrum, Träkvista, Svanhagen, Stenhamra, Älvnäs
och Västeräng ska rymma tätare bebyggelse med stor
andel flerbostadshus, handel, service, skola/förskola,
hotell/vandrarhem, mötesplatser, verksamheter mm.
Utrymme för nya skolor reserveras vid Bryggavägen,
Älvnäs, Björkudden (Gamla Ekerövägen) samt i anslutning
till befintlig skola vid Tappström.
Markanvändning för Område Norr anges vara
förtätning inom befintlig bebyggelse och angränsar
till markanvändning ”centrum”. Området ingår i
tätortsbandet.
Markanvändning för Område Syd anges för den
norra delen vara industrier och verksamheter. I öst
anges markanvändning tätortsnära natur, vilken
fortsätter söderut och kopplar till ett aktivitetsområde i
Ekebyhovsdalen.

Översiktsplan 2030 med sikte på 2050

Riksintressen
Med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns
omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet
av riksintresse enligt 4 kap MB. Inom detta riksintresse
ska turismens och friluftslivets - främst det rörliga
friluftslivets - intressen särskilt beaktas vid bedömningen
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
I vattnet, knappt en kilometer öster om planområdet, går
en farled av riksintresse enligt 3 kap MB.
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Hela Ekerö kommun ingår i riksintresset ”Mälaren med öar
och strandområden”, utifrån de natur- och kulturvärden
som finns i området. Genomförandet av kommande
detaljplan för ny skola vid Bryggavägen bedöms inte
påverka riksintresset negativt.

Vattenskyddsområde

Utredningsområde

Utredningsområdena ligger liksom större delar av Ekerö
inom den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens
ytvattentäkter inom vilket särskilda föreskrifter ska beaktas
vid exploatering.

Pågående planer

Mälaren omfattas även av Vattendirektivet, vilket
innebär att nuvarande status inte får försämras samt att
åtgärdsprogram ska upprättas och genomföras.

Gällande planer

197

Gällande detaljplaner

00

Gällande detaljplaner inom område norr är:
Dp 70, Byggnadsplan för delar av fastigheterna Tappsund,
Brygga och Ekebyhov (laga kraft 1976-02-25)
•
•

Plannummer

117
70

Dp 78, Byggnadsplanen för fastigheterna Brygga 1:3,
16 och 1:7 (laga kraft 11981-06-26)
Dp197 Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3
m fl.) (laga kraft 2016-05-19)

97

78
78

Gällande detaljplaner inom område syd är:
• Dp 70, Byggnadsplan för delar av fastigheterna
Tappsund, Brygga och Ekebyhov (laga kraft 1976-0225)
Norra området omfattas i sin helhet av gällande planer
och medger för fastigheten Tappsund 1:1 småidustri med
en byggnadshöjd på 5 meter. Runt område för småindustri
ska det enligt planen finns utrymme för plantering (Jmp).
För Tappsund 1:32 och Tappsund 1:57 anges användningen
garage. Fredrikstrandsvägen är planlagd med kommunalt
huvudmannskap.
Inom Södra området omfattas endast Bryggavägen av
detaljplan med markanvädning vägmark. Övriga delar
saknar detaljplan.

Pågående planer och projekt
I anslutning till Norra området är ny detaljplan för Ekerö
strand antagen av kommunfullmäktige 2017-06-20. Totalt
föreslås en bebyggelse med 450-500 bostäder i form av
flerbostadshus i 4-6 våningar.

Gällande planer och pågående planarbete

Norr om Norra området finns en ny gällande detaljplan
för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl.) som medger ny
bostadsbebyggelse i form av villor, radhus och kedjehus.
Detaljplanen har vann laga kraft 2016-05-19. En ny
detaljplan för Ekerö centrum är under framtagande.
Inom projektet planeras bostäder i flerbostadshus, handel,
offentliga platser, kontor, parkering och bussterminal samt
en ny cirkulationsplats i centrala Ekerö.
En förstudie för att ta fram stadsbyggnadsidéer för
hur parfymfabriken kan omvandlas från ett storskaligt
industriområde till en del av framtidens småstad på Ekerö
är, genom uppdrag från Ekerö kommun och ExNord
Tappsund AB, under framtagande.
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Öster om Södra området finns ett planuppdrag för ny
detaljplan för närvärmelanläggning, detta i anslutning till
Ekebyhovs reningsverk.

1.6 Lagar och riktlinjer
Plan och bygglagen
Sveriges kommuner har ansvaret för planeringen av mark
och vattenområden inom den egna kommunen. Den
kommunala planeringen styrs av plan- och bygglagen
(PBL). Bestämmelserna i lagen syftar till att främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö
för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer. Vid prövningen av frågor enligt plan - och
bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda
intressen. Mark- och vattenområden ska enligt lagen
används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän
synpunkt medför en god hushållning.
Planläggning ska enligt 2 kap, 3§ i plan- och bygglagen
ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala
förhållanden främja:
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande
utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig
och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi
och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens,
och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
I plan- och bygglagens (2010:900) 8 kap. 9 § regleras även
krav på tomter. Här anges att om tomten ska bebyggas
med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder
eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan
jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten
av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek
och utevistelse.

Boverket och folkhälsoinsitutet om utemiljö
Enligt Boverkets rapport Gör plats för barn och unga, har
vikten av skol- och förskolegårdar ökat de senaste decenierna. Detta då barns möjlighet till fri rörelse minskat
platser för lek och andra friytor tas bort eller bebyggs
samt genom att barns transporter på cykel och till fots
minskat. Det blir desto viktigare att barnen har tillräckligt
med yta för egen fri lek och rörelse, där de får möjlighet
till att vara kreativa och utforska. Dessutom behövs ytor
för skolans verksamheter där idrott och annan pedagogik
kan genomföras. För att säkerställa barnens möjlighet till
fri rörelse krävs en skol- eller förskolegårds i anslutning till
skolverksamheten.
Ett rimligt mått kan enligt Boverkets rapport vara 30 m2
friyta per barn. Enligt den utredning som gjordes för Tappströmskolan användes Solentuna kommuns riktlinjer som
anger minimum 15 m2 per elev, men att man bör sträva
efter 25-30 m2/elev.
I rapporten Barns miljöer för fysisk aktivitet framtagen av
Statens folkhälsoinstitut framgår att ökad utomhusvistelse
för barn i alla åldrar bör vara en högt prioriterad samhällsfråga då nuvarande trend går mot ökad inomhusvistelse.
Rapporten visar på att ökad utomhusvistelse krävs för att
stimulera fysisk aktivitet, främja hälsa och ökad kontakt
med naturen. För att uppmuntra till mer utomhusvistelse
krävs att den byggda miljön är säker, trygg och stödjer
barns intressen och vardagsaktiviteter. Barn som promenerar eller cyklar till och från skolan (aktiv transport) är
enligt rapporten mer fysiskt aktiva än barn som skjutsas i
bil eller buss.
Aktiv transport för barn leder till en lång rad positiva
hälsoeffekter, däribland förbättrad koordination, motorik
och kondition. Få barn i Sverige i dag har en tillräckligt
säker och trygg skolväg för gång och cykling. Därmed
ses det som en viktig samhällsuppgift att vidta åtgärder i
den byggda miljön för att öka tryggheten vid barns aktiva
transporter till skolan. Vetenskapliga studier visar att det
är fullt möjligt att genom förbättringar av den byggda
miljön markant öka andelen barn som kan gå eller cykla
själva till skolan.
6

2. Planeringsförutsättningar
Skyddsavstånd Hästhållningsverksamhet (200 m)

2.1 Hälsa och säkerhet

Skyddsavstånd Miljöfarlig verksamhet (100-200 m)

Buller

Ej riskklassad
Måttlig risk

Båda utredningsområdena utsätts för buller från
Bryggavägen och från omgivande insdustrier och
växthus. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller
på skolgård från väg- och spårtrafik gäller 50 (dBa)
ekvivalent ljudnivå och 70 (dBA) maximal ljudnivå för
de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom
skolgården gäller 55 (dBa) ekvivalent ljudnivå och 70
(dBA) maximal ljudnivå.

Stor risk

För industribuller tillämpas Naturvårdsverkets riktvärden
för externt industribuller. Riktvärdena är ett stöd i den
bedömning som görs vid varje enskilt fall.
I arbetet med ny detaljplan för Ekerö centrum
genomfördes trafikbullerutredning för Bryggavägen.
Trafikmängden från Bryggavägen väntas enligt
utredningen öka till 18600 fordon per årsmedeldygn år
2035, andel tungtrafik väntast stå för 10% Detta skulle
medföra ljudnivåer på 65-68 dBA ekvivalent ljudnivå och
80- 85 dBA maximal ljudnivå vid fasad.
För utredningsområdena är bedömningen att det främst
är trafikbuller som medför höga ljudnivåer. En initial
bedömning från miljökontoret är att ytor inom 60 meter
från väg har en ljudnivå som överskrider riktvärden för
trafikbuller vid skolgård om åtgärder inte vidtas.
En bullerutredning som beaktar såväl trafikbuller som
industribuller ska tas fram inom arbete med kommande
detaljplan.

Hagar och stall
Djurhållning kan medföra negativ påverkan på
omgivningen, i form av olägenheter och risk för
hälsopåverkan. Olägenheter handlar främst om
dammbildning, buller (höfläktar, maskiner, djurläten,

Skyddsavstånd för farliga verksamheter och stall

transporter), lukt (gödselhantering, foder mm), insekter,
läckage av näringsämnen från gödselhantering och
hårt belastade rasthagar samt starka strålkastare kring
ridbanor, travbanor mm. Hälsopåverkan handlar främst
om risker med allergener från hästhållning.
Inom fastigheten Brygga 1:23 i anslutning till område Norr
finns ett stall för hästar med hagar runt om. Befintligt
stall finns även inom Brygga 1:6 och 1:21, med ett mindre
antal hästar. Stallen inom Brygga 1:6 och 1:23 avveckals i
samband med byggande av bostäder.
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Vid Område Syd finns ett av fyra av kommunens ridskolor:
Ekerö ridskola i Ekebyhov.
Skyddsavstånd för stall är inom Ekerö tätort 200 meter, för
hästhållning vid bostäder gäller 100 meter för hästhållning
med upp till 5 hästar. För fler än 5 hästar gäller 200 meter.
Skyddsavtåndet ska betraktas som riktvärden där en prövning av lämpligt skyddsavstånd görs i varje enskilt fall.
Faktorer som topografi, förhärskande vindriktning, bebyggelsestruktur, verksamhetens storlek, utgör exemepel på
faktorer som kan medföra avsteg till skyddsavståndet.

Miljöfarliga verksamheter

Förorenade områden

I Ekerö kommun finns för närvarande fyra företag
som bedriver tillståndspliktig verksamhet (B-anläggningar
enligt miljöprövningsförordningen). Länsstyrelsen
ansvarar för tillsyn över tillståndspliktiga
verksamheter. I anslutning till utredningsområdena finns
två av dessa, nämligen Ekebyhovs reningsverk som ligger
cirka 600 meter från Område Norr och 500 meter från
Område Syd. Nordium Products Sweden(fd. Oriflame Products Sweden) ligger cirka 160 meter från Område Norr
och 600 meter från Område Syd.

Inom Område Norr finns inga kända markföroreningar.
Markföroreningar kan dock ha spridits genom grundvattnet från fastigheten Brygga 1:6 som innehar riskklass 2;
stor risk för markföroreningar, samt fastigheten Tappsund
1:32 som ej riskklassats. Idag bedrivs handelsträdgård inom
båda dessa fastigheter. Handelsträdgård inom Brygga
1:6 avses avvecklas då bostäder planeras inom området.
Av fastigheten Brygga 1:6 har genomförts en översiktlig
miljöteknisk markundersökning för den handelsträdgårdsverksamhet som bedrivits sedan 1945 fram till idag. Vid
utredningen påträffades låga halter av flertalet bekämpningsmedel i den ytliga jorden på fastigheten Brygga 1:6.
Inga av halter överskrider de rikt- och jämförvärden som
finns för bekämpningsmedel. Identifierade ämnen bedömdes inte utgöra några allvarliga hälsorisker för människor
eller betydande risker för miljön på platsen. Fastigheten
bedömdes därför kunna användas för bostadsändamål
men försiktighetsåtgärder bör utföras. Det rekommenderades därför att en fördjupad undersökning och riskbedömning görs när detaljplanen är fastställd alternativt att ytlig
jord (0-0,3 m) byts ut mot rena jordmassor i de områden
där trädgård eller parkyta kommer att anläggas. Den
täta leran på fastigheten gör att föroreningars spridning
begränsas både horisontellt och vertikalt. Har förorening i
någon form läckt ut på fastigheten förväntas dessa finnas
ytligt. Detta minskar också risken för spridning till andra
närbelägna fastigheter.

Nordiums verksamhet omfattar kemisk-teknisk produktion. Störningar i form av lukt, buller från industrin kan
därför förekomma. Klagomål förekommer redan från närboende, klagomålen gäller främst parfymlukt upp till 400
meter . Behovet av skyddsavstånd mellan industrin och
nytillkommande bostadsbebyggelse har utretts isamband
med detaljplaneläggningen för Ekerö strand. Åtgärder har
i det utredningsarbetet föreslagits som innebär att bostäder lämpligen kan placeras ca 100 meter från fabriken.
Ekebyhovs reningsverk behandlar avloppsvatten från
Ekerö tätort och Stenhamra. Anläggningen är inbyggd,
med undantag från en luftningsbassäng. Möjlig påverkan
som reningsverket kan ha på människors hälsa och välbefinnande, är främst luktstörning samt risk för smittspridning. Några klagomål på lukt från reningsverket har enligt
gällande detaljplan för Fredrikstrandsvägen inte förekommit. Mängden bakterier som sprids via luften har, på ett
avstånd av 200 meter från ett reningsverk, visat sig vara
obetydligt större än vid normala förhållanden.
Nordiums verksamhet planeras att läggas ner i samband
med planerad bostadsexploatering.

Inom Område Syd finns ett område med risk för markförorening som ej klassats. Det har inom området historiskt
förekommit verksamheter med plantskolor och handelsträdgårdar där bekämpningsmedel kan ha använts, bl.a.
DDT och kvicksilver. En markundersökning i samband med
detaljplanearbete bör genomföras.
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2.2 Gator och trafik

Statlig väg

Gång och cykelvägar

Kommunala huvudgator

Ekerö ska enligt kommunens Gång- och cykelvägsplan
kunna erbjuda sina invånare ett sammanhållet gång- och
cykelvägnät som är framkomligt och trafiksäkert. Gångoch cykelvägsplanens huvudinriktning är resor till och från
skola och arbete.

Kommunala lokalgator (bef/plan)
Enskilda lokalgator
Dubbelriktade gc-vägar
Enkelriktade gc-vägar
Busshållplats

Merparten av gc-vägarna som ansluter till
utredningsområdena är dubbelriktade. Vid korsningen
Bryggavägen/Gustavavägen finns en enkelriktad gångoch cykelväg. Längs Bryggavägens norra sida finns en
dubbelriktad gång- och cykelväg.
Genom västra delen av Område Syd finns en seperad gång
och cykelväg från Bryggavägen i norr till Björkuddsvägen i
söder.
Enkelriktade gång- och cykelvägar ger en högre
trafiksäkerhet än dubbelriktade. Med dubbelriktade gångoch cykelvägar behöver inte körbanan korsas i lika hög
utsträckning som med enkelriktade Enkelriktade gång- och
cykelvägar passar bäst i stadsmiljö och centrumområden
där trafiken är som mest intensiv och där utrymmet är som
mest begränsat.
För att öka tryggheten hos fotgängare och öka
framkomligheten för cyklister kan gång- och cykelvägar
separeras från varandra.

Befintlig trafikinfrastruktur

Befintliga gator
Bryggavägen har en hastighetsbegränsning på 50km/h.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats vid utredningsområdena är
Fredrikstrandsvägen strax intill Område Norr och Brygga
industri drygt 400 meter sydöster om Område Syd som
trafikeras av bussarna 301, 303 och 342 som förbinder
södra Ekerö och färjelägret i Slagsta med Ekerö Centrum/
norra Ekerö och Brommaplan.

Trafikmätningar gjorda för vägen i december 2015 vid
korsningen Tegelbruksvägen/Bryggavägen visar en
trafikmängd på 8064 fordon per dag, varav 10% utgörs
av tung trafik. Trafikmängden från Bryggavägen väntas
enligt utredning gjord i samband med framtagande av
ny detaljplan för Ekerö centrum öka till 18600 fordon
per årsmedeldygn år 2035. Bryggavägen har kommunalt
huvudmannaskap och klassificeras som huvudgata.
Område Norr genomkorsas av Fredrikstrandsvägen
som har kommunalt huvudmannskap och är huvudgata.
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Övriga vägar inom och i anslutning till området är
lokalgator med enskilt huvudmanaskap och ingår liksom
större delen av vägnätverket i Ekerö tätort i Närrlunda
vägförening.
Område Syd ligger mellan Bryggavägen, Björkuddsvägen
och en enskild lokalgata i öst. Björkuddsvägen i söder är
i denna del kommunal lokalgata. Vägen är smal med en
bredd på cirka 3,5 meter, grusbelagd och kantas av en
dubbelsidig lindallé. Ett fåtal fastigheter har utfart mot
vägen. Vägen tenderar att användas som genväg från
Ekebyhovshallen ut mot Bryggavägen.

2.3 Mark och vatten
Postglacial lera

Geotekniska förhållanden
Område Norr ligger flackt. Större delen av området är
hårdgjort, marken består enligt utdrag från jordartkarta
av lera. Större delen av Område syd består också
huvudsakligen av lera. Inom området finns en kuperad del
med skog där marken består av sandig morän och berg.

Morän, sten block

Berg

Lera har en hög absorptionsförmåga och kan bli
vattenmättad, vilket kan medför höga grundvattennivåer
som gör att jordarten kan bli sättningskänslig. Detta
kan medföra att grundläggning kan behöva ske genom
pålning. En geoteknik utredning bör vid kommande
detaljplanearbete tas fram för att undersöka förutsättning
för grundläggning samt grundvattennivåer inom området.

Dagvatten och grundvatten
Tullingeåsen-Ekebyhov-Riksten utgör en av kommunens
sex grundvattenförekomster. Grundvattenförekomsten
riskerar inte att inte uppnå god kvantitativ status.
Område Norr avvattnas genom diken som löper längsmed
området och utmed Bryggavägen ut mot Mälaren.
Marken är huvudsakligen hårdgjord över leran och
infiltrationsmöjligheter är mycket begränsade.

Jordartskarta

Område Syd består till stor del av åkermark som avvattnas
genom diken söder om området, dessa löper österut mot
Mälaren, Ett av dikensystemen löper längs slottsallén
som går från Ekebyhovs slott vidare mot Mälaren.
Infiltrationsmöjligheter inom området är begränsade p.g.a.
leran.
Recipient för dagvatten är Mälaren-Fiskarfjärden som
uppnår god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
status, på grund av miljögifter från bland annat kvicksilver
och kvicksilverföreningar. Huvudavrinningsområde är
Norrström.

Radon

Områden utgör låg- till normalriskområde för markradon.
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Topografisk karta (Lantmäteriet)

2.4 Naturvärden
Större delen av Område Norr är hårdgjort. Större träd
omgärdar del av fastigheten Tappsund 1:1.
Område Syd kantas i norr mot Bryggavägen av större träd
och i söder finns en dubbelsiddig lindallé från Ekebyhov
slott till Mälarens strand. Träden i allén är i varierande
skick och utsätts för belastning från genomfartstrafik från
Ekebyhovs slott mot Bryggavägen. Alleér omfattas av
biotopskydd.
Längs skogsbrynen mot Ekebyhovsdalen finns täta
ekdominerade skogar med inslag av exotiska trädslag.
De äldre ekarna i brynen är kring 200 år gamla.
Ekebyhovseken i närheten av Ekebyhovs slott är skyddat
naturminne. Trädet står i utkanten av åkermarken söder
om Ekebyhovs slott.
Till den öppna åkermarkens naturvärden hör allér, vägoch dikesrenar, diken, odlingsrösen, brynen och själva
trädlösheten.

Ekerö centrum
Mälaren

Ekebyhovsparken
Äppelgenbank

allén
Ekebyhovs

Ekebyhovs slott

Ekebyhovsdalen

Vid Ekebyhovs slottsområde finns i Ekebyhovsparken med
en unikt självföryngrande bokskog. Väster om Ekebyhovsslott finns även en äppelgenbank bestående av ett 50-tal
olika äppelstorter.

Jungfrusundsåsen friluftsområde

Vegetationen kring Ekebyhovs slott utgör tillsammans med
den trädbeklädda höjden inom Område Syd ”Arboretum”
som anlades av dåvarande ägaren Johan Ihre i syfte att
studera trädens härdighet och användbarhet, bland annat
för skogsbruket.

Brukningsvärd jordbruksmark får därmed endast tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Åkermarken i Sverige är klassad efter en 10- gradig skala
beroende på jordbruksmarkens bördighet. Åkermarken
inom och i anslutning till Område Syd har åkermarksklass 4
och 5. Den högsta klassningen i länet är 5. Jordbruksmark
är enligt 3 kap 4 § Miljöbalken av nationell betydelse.

I kommunens översiktsplan anges att på jordbruksmark
kan enstaka nya byggnader lokaliseras i anslutning till
befintligt byggnadsbestånd. Generellt gäller dock en restriktiv hållning gentemot ny bebyggelse på brukningsvärd
jordbruksmark.
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Flygbild, översikt

3. Landskaps- och
bebyggelseanalys

Befintlig bebyggelse
Vatten

3.1 Landskapsbild

Skog

Landskapet karaktäriseras av Mälardalens typiska
sprickdalslandskap med branta förkastningsbranter,
öppet vatten och flackare marker. Här är det
Jungfrusund- och Uppsalaåsens höjder som delvis följer
förkastningsbranterna i nordvästlig-sydostlig sträckning.

Åkermark
Övrig vegetation
Diken
Aktivitetsstråk

Mellan höjderna breder dalgångar och låglänta marker ut
sig, något som är särskilt tydligt i det öppna landskapet
runt Ekebyhov och Brunna gärde. Höjderna är till stor
del skogsbeklädda med bland- och barrskog. Unikt för
naturmiljön är bokskogen kring Ekebyhovs slott.
Området är ett kulturlandskap och präglas av slottsmiljön.
Huvudbyggnaden är placerad på en höjd med koppling
och utblick mot det öppna åkerlandskapet
Ekebyhovsdalen och Björkuddsvägen med allé skapar en
tydlig riktning i landskapet mellan slottet och Mälaren.
Denna förstärks ytterligare av vattnets väg i krondiken.
Område Syd är en del av kulturlandskapet och är
en utvidgning av Ekebyhovsdalen med en typisk
skogsbeklädd kulle som också är en del av slottsområdets
Arboteum.
Område norr är istället en del av den modernare
bebyggelsemiljön som utgår från Ekerö Centrum.
Området ingår i industriområdet.

Lek, idrott och fritid
I sydöstra kanten av Ekebyhovsparken finns
Ekebyhovsbacken som är en skidanläggning med fyra
nedfarter och två liftar.
Skidbacken som varit i drift sedan 80-talet är ett populärt
utflyktsmål vintertid med café och restaurang. Skidbacken
är del av Jungfrusunds friluftsområde. Inom friluftområdet
finns bland annat ridstigar, Vikingabergets fornborg samt
ett elljusspår. Här bedrivs även ett flertal fritidsaktiviter

Landskapsanalys

så som terränglöpning, orientering, längdskidåkning,
utförsåkning, scouting, paddling, ridning/ridskola,
extremcykling och vandring. I västra delen av
Björkuddsvägen cirka en km från utvecklingområdena
finns Ekebyhovs sporthall, Mälaröhallen är en 34x43
meter sporthall inklusive bollhall och gymnastikdel
med teleskopläktare. Hallen försörjer idag 3 skolor och
används även till fritidsaktiviteter på kvällar och helger.
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Ekerö kommuns översiksplan anger att Ekebyhovsdalens ska
utvecklas med ett ”aktivitetsstråk”:
Ekebyhovsparken används idag som parkmiljö med
olika typer av aktiviteter så som midsommar- och
valborgsmässofirande.

3.2 Bebyggelsestruktur

Bostäder

Bebyggelseutveckling

Skolverksamhet
Vårdlokaler
Industrier och miljöfarlig verksamhet

Ekerös centrala delar utgörs av Tappström, med
Ekerö centrum och Ekebyhov med Ekebyhovs slott.
Ekebyhov utvecklades som sätteri på 1600-talet. I och
med utvecklingen av ångbåtstrafiken under 1800-talet
växte områden vid strandlinjen fram. Vid sekelskiftet
utvecklades områden längs vattnet till sommarnöjen. Efter
andra världskriget uppfördes sportstugor och fritidshus
på de mer bergiga områdena.

Fritid och rekreation
Centrum
Kontor- och småindustriverksamhet

Ekerös befolkning ökade kraftigt mellan 1960-1970-talet
vilket också innebar att antalet småhus ökade med större
villaområden på åkermarker. Villorna som uppfördes
exempel på i anslutning till Område Norr. Husen består
av större friliggande villor placerade mestadels mitt på
tomterna.
De handelsträdgårdar som växte fram som en industri i
Ekebyhov kom att senare huseras i växhus som återfinns
än idag. De mindre växthusen avvecklas i samband med
centrala Ekerös utbredning och kommer att med tiden
ersättas av bostäder.
Under 1980-talet fattades beslut om att anlägga en
ny centralort i Tappström, i anslutning till befintligt
kommunhus uppförd på 50-talet.

Bebyggelsestuktur

Entré till verksamhetsområde
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Växthus

Radhus, Erskine

Den nya centralorten skulle bli kommunhuvudort för
Ekerö kommun och Färingsö kommun som då slagits
ihop. Centrumet ritades av Ralph Erskine och invigdes år
1990. Byggnaderna uppfördes i upp till 4 våningar med
idén om att skapa en stad vid Mälaren, där människan
sattes i centrum. Väster om Bryggavägen fortsätter
bebyggelsen med sjukhem. Drygt 500 meter från Ekerö
centrum, längsmed Bryggavägen i nära anslutning till
utredningsområdet i norr uppfördes åren 1983-1990 radhus
även dessa ritade av Ralph Erskine

Service och verksamheter
Utredningsområdena ligger mindre än 1 kilometer från
Ekerö centrum här med service i form av en bibliotek,
restauranger, butiker, vårdcentral med vårdboende.
Inom industri- och verksamhetsområdena kring
utredningsområdena finns kemiskteknisk tillverkning,
växthus, förråd, trafikskola, reningsverk och kontor och
småindustri.
Inom slottsområdet finns restaurang, caféverksamhet och
ridskola.

Flygfoto från 1958

Småhus
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Mälaröhallen

3.3 Ekebyhov

Ekebyhov utvecklades som säteri på 1600-talet. Säteriet
byggdes med ett stenslott som revs under 1700-talet.
Befintlig huvudbyggnad för Ekebyhovs slott började
uppföras år 1674 av Carl Gustaf Wrangel. Parken med
odlingar i form av plantskola och trädgårdsmästeri växte
fram under 1800- och 1900- talet och lades ner i början av
1960-talet.
Slottsmiljön präglar sin närmaste omgivning genom själva
slottsbyggnaden och den omgivande parkanläggningen
och den präglar även ett vidare omland. Ägorna, i
huvudsak lokaliserade till dalgången, var ursprungligen
stora och nyttjades för odling. Under 1900-talets första
hälft bedrevs en handelsträdgård och trädplantskola,
med över 60000 fruktträd. Det odlades även grönsaker i
stora växthus.
Vägarna i herrgårdslandskapet fram till huvudbyggnaden
på Ekebyhov har sedan gammalt kantats av lindalléer.
Björkuddsvägen övergår längre fram i Ekebyhovsallén
äldre vägsträckning. Ångbåtstrafiken pågick under nära
100 år och båtarna lade till vid för ändamålet speciellt
avsedda bryggor. Rester av fornborgar finns i närheten av
Jungfruhamn (nuvarande Jungfrusund).

3.4 Fornlämningar och andra
lämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom de föreslagna
områdena för ny skola. Ett flertal fornlämningar finns
inom slottsmiljön. Ekebyhovs slott och dess närområde
karaktäriseras av bebyggelselämningar.
En del av slottsmiljön är byggnadsminne och ska därmed
underhållas och vårdas enligt särkilda skötselföreskrifter.
Herrgårdsmiljöers utrymme och dominerande ställning
i landskapet ska vidmakthållas. Ny- om- och
tillbyggnader bör inte störa utblickar eller inkräkta på
herrgårdens dominans. I dalgången söder om Ekebyhovs
slott medges ingen ny bebyggelse.
Huvudbyggnaden, Ekebyhov

15

3.5 Bebyggelse vid Bryggavägen
Bryggavägen är utformad som en landsväg kantad av
diken och grönska. Vid Ekerö centrum är bebyggelsen
placerad utmed vägen men indragen en bit från denna.
Det planerade utbyggda centrumområdet inkluderande
ny bebyggelse vid parfymfabriken kommer att skapa
en tätare bebyggelsestruktur på vägens norra sida.
Fortsättnignsvis är bebyggelsen ställd en bit från vägen
utmed hela sträckan.

Centrumutveckling

Centrumutveckling
1.

Vägen har ett körfält i vardera riktning som skiljs av en
målad mittremsa. På vägens norra sidan löper en cykelväg.
Bryggavägen kommer att få ökad betydelse
när centrumområdet växer österut. Ökad
motorfordonsbelastning väntas men också ett större flöde
av cyklister och fotgängare. Bebyggelsen utmed vägen
tätnar i samband med planerad exploatering.
Område norr kommer att ha en närmare koppling till
centrum och ingå i en tätare bebyggelsestruktur.
Område söder har en starkare koppling till
kulturlandskapet.

2.

3.

Planutsnitt, Bryggavägen

1.

2.

3.

Gatuperspektiv, Bryggavägen
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4. Placering av ny skola
4.1 Stadsbyggnadsprinciper
Bryggavägen och centrum

Aktivitetsområdet

Landskapets kvaliteter bör tillvaratas

Bryggavägen är en viktig koppling till centrum och bör
utformas medvetet så att det fungerar som ett attraktivt
gaturum också för cyklister och fotgängare att röra sig
i. Förbi skolan och utmed vad som kommer att utgöra
skolväg ska trafiksäkerheten vara hög. Det kräver
åtgärder kring övergångar, gång- och cykelbanor och
vid busshållplatser. Exempel på lämplig gatusektion med
gång- och cykelväg på vardera sida visas nedan liksom
exempel på trafiksäker busshållplats.

Ekebyhovsparken, Ekebyhovs slott, Ekebyhovsdalen
och Jungrusundsåsen är ett sammanhängande
aktivitetsområde för kultur, promenad, idrott och fritid,
rekreation, lek, café- och restaurang picknick mm. Ekerö
kommuns översiksplan anger att Ekebyhovsdalens ska
utvecklas med ett ”aktivitetsstråk”: Aktivitetrsområdet bör
stärkas i samband med stadsutveckling. Vid exploatering i
dess kanter är koppling/förlängning och röreslemöjligheter
viktigt att utveckla. Den för allmänheten tillgängliga
kulturmiljön är en stor tillgång som skapar aktivitet i
området, och bör tillvaratas.

Landskapets kvaliteter med varierande topografi, skog,
öppna marker, stråk, vägar o.s.v. bör hanteras på ett sätt
som tillvaratar och uvecklar dess värden. Ny bebyggelse
bör placeras och utformas med tydlig medvetenhet och
idé om hur det samverkar med landskapet. Arkitektur med
avseende på form, material och detaljer bör väljas för att
samspela med kulturlandskapet.

Hastighetsbegränsning förbi skolan antas sänkas.

Förslag till ny gatusektion, Bryggavägen
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Förslag till hållplatslösning

4.2 Skolans yt- och funktionsbehov
För att utreda möjligheter att placera skola inom
de två utredningsområdena har ett grov yt- och
funktionsprogram tagits fram. Det baseras på schablontal
för nybyggnad som användes för kapacitetsutredning för
Tappströmskolan.
Skolan ska enligt förutsättningarna för denna
lokaliseringsutredning rymma 500 barn i grundskoleålder.
För ytuppskattning har antagits att det rör sig om två
paralleller i åk F-9, vilket innebär c:a 25 elever /klass.
För skolgård har 15 m2 antagits som minimum, och 30 m2
som önskvärt. (Boverket rekommenderar 30 m2/elev)
Parkeringsbehov har antagits vara 0,5/lärare+ 1/40 elever
(Enligt parkeringsprogram i motsvarande kommun).

Klassrum & Grupprum Åk 0‐6, 14 klasser

2100

Klassrum & Grupprum Åk 7‐9, 6 klasser

900

Specialsalar

1600

Bibliotek

300

Skolmat

900

Administration

450

Elevvård

100

Fritis

700

Skolans idrottshall antas vara fullstor (20*40 meter, vilket
ger minsta yttermågg 43*32 meter i ett plan).
En framtida idrottshall bör vara tillgänglig för
fritidsverksamheter när skolan är stängd något som
allmänt gäller för skolans lokaler som bör kunna
delas av så att en del av dessa kan vara öppna för
fritidsverksamheter på kvällar och helger, för exempelvis
ungdoms- och föreningsverksamhet.
Angöringszon för avsläppning och hämtning, s.k.
”kissn´ride”, inlast till beredningskök och parkering krävs.
Idrottshall och matsal bör kunna nås av separerad
körbana, övriga byggnader kan nås via körbar gård.
Parkering antas kunna samnyttjas mellan skola och
evenemang på andra tider än skoltid.

Bollhall + gymnastikhall
Skolgård 15‐30 /elev

1400
7500‐15000

Parkering

c:a 30 platser
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4.3 Område Norr
Område Norr på cirka 40 000 kvm utgörs av del av
fastigheterna Tappsund 1:1, 1:57, 1:32 och Brygga 1:6.
Fastigheterna Tappsund 1:1 och 1:57 ägs av Ekerö
kommun. Tappsund 1:32 ägs av Svevia Fastighet AB och
Brygga 1:6 ägs av Järntorget Bostad AB. Brygga 1.6 antas
bebyggas med bostäder i första hand.
Platsen är flack och till största del hårdgjord. Fastigheten
Tappsund 1:1 rymmer kommunens tekniska förråd. Inom
fastigheten Tappsund 1:57 finns ett flertal verksamheter
däribland individuella gymnasiet som är ett av kommunens
enda gymnasium. Fastigheten Tappsund 1:32 - som ägs
av Svevia - rymmer en bussgarage för SL.s bussar samt
verksamheter för två markserviceföretag. Tappsund 1:32
angörs från Fredrikstrandvägen i öst. I norra delen av
Tappström

en

ring

a
Hag

Tappsund 1:1

Fredrikstrandsvägen

Platsen

Brygga 1:6

Tappsund 1:32

Bry
g

gav

Tappsund 1:1 kantas av planteringar och mot omgivande
vägarna Hagaringen, Fredrikstrandsvägen och
Byggavägen frontar en grön ridå av större träd och
uppvuxen vegetation. Tappsund angörs med bil från
Fredrikstrandvägen i väst eller Hagaringen i Öst. Vid
entrén i öst finns ett mindre grönområde med en trädlund
där det idag finns sittplatser.

Område Norr mot Bryggavägen

Hållplats på Bryggavägen
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äge

n

Område Norr mot Bryggavägen

Två olika bostadsområden ligger intill området. På södra
sidan Bryggavägen finns ett radhusområde som byggdes
under 1980-talet och ritades av akitekten Ralf Erskine
som också ritat bebyggelsen i Ekerö centrum. Husen är
placerade indragna från Bryggavägen med bullerplank,
förråd och träd/vegetation framför. Husen har träfasader i
jordnära kulörer.
Bostadsområdet nordväst om Tappsund 1:1 består av
större friliggande villor placerade mestadels mitt på
tomterna. Två parhus finns även i anslutning till Fredrikstrandsvägen. Husen är uppförda i en våning oftast med
inredd vind.
På Brygga 1.6 norr om Tappsund 1:32 finns idag växt hus.
En ansökan om planbesked för radhus och/eller mindre
flerbostadshus har inkommit till kommunen.

Område Norr

Omgivande vägnät och diken

Lagerbyggnad Område Norr
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Gymnasiebyggnad Område Norr

Radhus mot Bryggavägen

Utgångspunkter för bebyggelse
Bryggavägen:
Trafiksäkerhet utmed Bryggavägen bör säkerställas
med säker övergång och gång- och cykelbana på södra
sidan. Busshållplats bör eventuellt flyttas närmare skolan
busshållplatser bör utformas på ett trafiksäkert sätt.

II

II

Befintlig infart väster om området kan utnyttjas för
angöring. Befintlig infart i öst kan utnyttjas som
kompletterande angöring.

BUSS

Bryggavägens gaturum bör utformas så att det blir ett
tydligt inramat gaturum som är behagligt att röra sig i
även som fortägngare eller cyklist. Träd och vegetation
utmed Bryggavägen kan glesas ur men i övrigt behållas
eller ersättas. En upprustad och modifierad gata kan
också bidra till att hastigheter utmed vägen sänks.

II
MAT

INLAST

KISSNRIDE

Byggnader placeras utmed Bryggavägen så att skolgården
skyddas från buller.

P

Mot vägen kan byggnader vara 2-3 våningar höga.

IDROTT
I

Möjlig disposition av skolbyggnader, Tappsund 1:1

Hagaringen:
Mot småhusområden bör avstånd hållas och byggnader
uppföras i liten skala (1-2 vån).
Fredrikstrandsvägen:
Skolområdet måste planeras utifrån att
Fredrikstrandsvägen skär genom området. Byggnader bör
placeras på ett sådant sätt att små barn inte behöver korsa
vägen under skoldagen.

Möjlig disposition av skolbyggnader, Maxalternativ med del av Tappsund 1:32
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3d-översikt

Utvärdering av alternativet Område Norr
Skola
Det finns goda möjligheter att uppföra skolbyggnad/er
med bra inomhusmiljö och disposition.
Skolgården kommer att korsas av Fredrikstrandsvägen.
På tomten väster om vägen kan merparten av
skolverksamheten inrymmas. Idrottshall kan placeras öster
om Fredrikstrandsvägen. Skolbarn behöver endast korsa
vägen för idrottsundervisning.
Skolbyggnader kan uppföras i 2-3 våningar utmed
Bryggavägen och 1-2 våningar på resten av tomten.
Sammanhållen skolgård väster om vägen blir c:a 8000
m2 eller 16/m2 per elev. Detta är enligt utredning om
Tappströmsskolan i närheten av minimirekommendation
för skolgård, enligt Boverket bör man sträva efter ytor på
25-30 m2 per elev. Väster om vägen kan kompletterande
skolgård anordnas på kommunal mark bredvid idrottshall
om c:a ytterligare 2000 m2. Denna yta kan t.ex. innehålla
multisportplan eller liknande med anknytning till idrott.
Den totala skolgårdsytan blir då 10000 m2 eller 20 m2 per
elev.
En fullstor idrottshall får plats på den västra tomten. Om
förutsättningen är att en hall inte ska byggas i anslutning
till skolan, frigörs visst utrymme. För att kunna utnyttja
detta krävs dock att någon annan byggnad uppförs som
skyddar skolgården från trafikbuller. Det finns inte plats
för fotbollsplan på kommunal mark.
Angöring till skolan för avsläppning; s.k. ”kiss and ride”,
inlastning till matsal, angöring till idrottshall och parkering
kan ske från Fredrikstrandvägen. Det är möjligt att skapa
en sekundär angöring från Hagaringen.
Skolans koppling till natur blir svag och indirekt då man
för att nå Ekebyhovsparken måste röra sig 300 meter i
bebyggd miljö och över Bryggavägen. Avståndet till vatten
är c:a 300 meter.

Maxalternativ: En större skolgård, eventuellt också med
plats för fotbollsplan, kan skapas om del av fastigheten
Tappsund 1:32 som ägs av Sveia tas i anspråk. Exempelvis
kan undervisningslokaler och skolgård för årskurs 7-9
förläggas väster om Fredrikstrandsvägen.

Skolväg
Skolan kommer att ha större delen av sitt
upptagningsområde norr om Bryggavägen, i synnerhet då
fler bostäder planeras i detta område. Skolvägen bedöms
kunna bli säker för de som går eller cyklar till skolan från
upptagningsområde norr om Bryggavägen.
Från upptagningsområde söder om Bryggavägen måste
denna korsas. Det finns ett övergångställe väster om
tomten som ev. kan kompletteras med trafikljus. För de
som rör sig utmed Bryggavägens södra sida för att nå en
säker övergång saknas gång- och cykelväg och barnen
tvingas röra sig i direkt kontakt med körbana vilket är en
risk.
För barn som nyttjar buss finns visserligen busshållplatser
vid skolan men dessa medför risker, framförallt på den
södra sidan då barnen måste röra sig utmed Bryggavägen
c:a 100 meter samt korsa Gustavsvägen för att nå en
säker övergång. Just på denna sträcka finns gångbana
utmed Bryggavägen, men en risk är att barnen genar
rakt över Bryggavägen istället för att gå den säkrare
omvägen. Barn som nyttjar den norra busshållplatsen
måste korsa Hagaringen för att nå skolan och här finns
ett övergångställe. Cykeltrafik passerar framför båda
busshållplatser vilket innebär en risk för väntande och
avstigande. Det vore en förbättring om busshållplatserna
kan flyttas så att de är placerade så att barnen kan nå
skolan på ett genare sätt, samt utformas så att säkerheten
för av- och påstigande förbättras, också när vägen måste
korsas.
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Stadsbyggnadskvaliteter
Området ligger i förlängningen av vad som kommer att
utgöra Ekerös centrumområde. Att omvandla det till
någonting mera befolkat än lager- och småindustri stärker
centrum som sådant och Bryggavägen som koppling
till centrum, oavsett om det rör sig om skola eller den
alternativa tänkta användningen bostäder. När den tätare
stadsväven växer fram i området kan en skolmiljö bidra
till luftighet och dess karaktär av allmän tillgänglighet
och funktion som målpunkt bidra till ett levande stadsliv.
Skolan blir ”mitt i byn”.
Det finns stora möjligheter att ersätta de lagerbyggnader
som finns idag med skolbyggnader och en anlagd
skolgård på ett sätt som passar in i omkringliggande
bebyggelse.

Påverkan på miljö
Marken är hårdgjord idag och dagvattensituationen antas
inte försämras mycket.
Skolan genererar trafik vilket påverkar luftkvalitet negativt
på Bryggavägen.

Genomförande
En ny detaljplan bedöms kunna genomföras med
utökat förfarande. Frågor som måste utredas
är markföroreningar, luftkvalitet, avstånd till
hästverksamhet, dagvatten, trafik, buller och geoteknik.
En initial bedömning är att samtliga planeringsfrågor kan
hanteras inom ramen för detaljplaneläggning.
Befintliga hyresgäster måste sägas upp och en
avetablering/omplacering kan ta upp till fem år enligt TEX.
Marken kan komma att behöva saneras från föroreningar.
Marken består av lera vilket kan leda till att förstärkningar
i grundläggning blir nödvändiga. Marken är annars
flack. Särskilda åtgärder för luftkvalitet och ljudmiljö kan
komma att krävas.

4.4 Område Syd
Platsen
Område syd är c:a 56 000 kvm stort och utgörs av del av
fastigheten Ekebyhov 1:1 och ägs av Ekerö kommun.
Del av Ekebyhov 1:394, där Bryggavägen ingår kan även
komma att ingå i en eventuell planändring. Området ligger
inom Ekebyhov Säteris marker. Området är obebyggt.
Hela området är en del av kulturmiljön/kulturlandskapet
kring Ekebyhov. Omgärdad av området finns en
trädgårdsmästarbostad som tillhört Ekebyhov. Intill
området i väst finns ett bostadshus; ”parkvillan” som
tillhört Ekebyhov och i sydväst finns ett magasin som
också ingått i dess ägor. Magasinet i sydväst ingår också i
det industriområde som frankerar området åt väster.
Den östra delen av utredningsområdet utgörs av del
av Ekebyhovsparken och centralt i området finns ett
skogsbevuxet område, båda ingår i det Arboteum som
tillhört Ekebyhovs verksamheter.
I norr avgränsas området av Bryggavägen som ramas in av
större träd och vegetation. På andra sidan Bryggavägen
ligger Sveriges största växthus för tulpanodling.
I söder gränsas området av Björkuddsvägen och lindallén
som löper i öst-västlig riktning mellan slottet och den
tidigare ångbåtsbryggan.

Flygbild Område Syd

Parkvillan
Lada, Ekebyhov

Trädgårdsmästarbostad
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Väg och vatten
Större delen av områdets yta utgörs av jordbruksmark och
här bedrivs jordbruksverksamhet. På jordbruksmarken
är marken flack, svagt lutande söderut. Skogspartierna
centralt i området och i öst utgör höjder. Skogspartiet i
väst är en del av Ekebyhovsparken och genomkorsas av
ett flertal stigar.
Den öppna Ekebyhovsdalen växer in i området söderifrån
och skapar långa siktlinjer från Bryggavägen

Topografi och utblickar

Område Syd

Omgivande vägnät och diken

Område Syd, mot Bryggavägen
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Område Syd, Björkuddsvägen

Utgångspunkter för bebyggelse
Bryggavägen:
Trafiksäkerhet utmed Bryggavägen bör säkerställas
med säker övergång och gång- och cykelbana på södra
sidan. Busshållplats bör flyttas närmare skolan och
utformas på ett trafiksäkert sätt.
Befintlig infast väster om området kan nyttjas för
angöring. En ny infart kan skapas också i öster från
Bryggavägen.
Bryggavägens gaturum bör utformas så att det blir ett
tydligt inramat gaturum som är behagligt att röra sig i
även som fortängare eller cyklist. Träd och vegetation
utmed Bryggavägen kan glesas ur men i övrigt behållas
eller ersättas. En upprustad och modifierad gata kan
också bidra till att hastigheter utmed vägen sänks.

BUSS
P
KISSNRIDE
P
MAT
III

INLAST

II
IDROTT
I

I

Byggnader placeras utmed Bryggavägen så
att skolgården skyddas från buller. Mot vägen
kan byggnader vara 2-3 våningar höga. Mot
trädgårdsmästarbostaden lämnas respektavstånd.
Björkuddsvägen/Ekebyhovsdalen:
Det öppna landskapet mot Ekebyhovsdalen bör
behållas. Det är önskvärt att behålla siktlinje i
Bryggavägens riktning ut mot det öppna landskapet.
Skolgården ev. kombinerad med idrottsplats kan
förlänga kommande aktivitetsstråk i dalen.

Möjlig disposition av skolbyggnader

Björkuddsvägen riskerar att belastas av trafik i samband
med lämningar och hämtningar vilket bör avvärjas.

Byggnadsutformning:
Byggnader ut mot öppet landskapet hålls låga, 1-2 våningar.

Byggnader placeras i randzoner mot skogspatier och
mot Bryggavägen. Det öppna landskapet och lindallén
kring Björkuddsvägen bör fredas från bebyggelse så långt
möjligt.

Byggnader bör utformas i harmoni med landskapet och med
medvetenhet om det kulturhistoriska sammanhanget vid val
av form, material och detaljer.

3d-översikt
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Utvärdering av alternativet Område Syd
Skola
Det finns goda möjligheter att uppföra skolbyggnad/er
med bra inomhusmiljö och disposition.
Det finns goda möjligheter att anordna en bra skolgård.
Tomten är större än vad som krävs för att rymma den
största rekommenderade storleken på gård (30 m2/
elev). Den naturliga miljön med skog och kullar erbjuder
en attraktiv utemiljö. Utblick mot Ekebyhovsdalen är
en fin kvalitet. Skolans koppling till natur blir optimal
med angränsning både till Ekebyhovsparken och
Ekebyhovsdalen.
Skolbyggnader kan vara 2-3 våningar mot Bryggavägen
och i övrigt 1-2 våningar. Byggnaderna bör placeras
så att skolgården öppnar sig mot Ekebyhovsdalen så
att det öppna kulturlandskapet bibehålls och så att
skolgårdsmiljön blir en förlängning av det utpekade
aktivitetsstråket i Ekebyhovsdalen. Om möjligt bör utblick
från Bryggavägen behållas, samtidigt måste byggnader
förläggas utmed vägen som bullerskydd för skolgården.
Det finns plats både för en fullstor idrottshall och
fotbollsplan.
Angöring till skolan för avsläppning; s.k. ”kiss and ride”,
inlastning till matsal, angöring till idrottshall och parkering
kan ske från Bryggavägen; dels via befintlig infart i öster,
och dels via en ny infart från väst.

Skolväg
Skolan kommer att ha större delen av sitt
upptagningsområde norr om Bryggavägen, i synnerhet
då fler bostäder planeras i detta område. Det innebär att
flertalet barn kommer att behöva korsa Bryggavägen.
Det finns ett övergångsställe i anslutning till tomten som
kan komma att behöva kompletteras med trafikljus. Barn
som rör sig utmed norra sidan av Bryggavägen kan göra
det på ett säkert sätt på befintlig gång- och cykelväg. På
södra sidan saknas gång-och cykelväg och barn som rör
sig utmed Bryggavägen tvingas röra sig i direkt kontakt
med körbanan vilket medför en risk. En förutsättning

för skola på denna plats får anses vara att säker gång –
och cykelväg anläggs utmed Bryggavägens södra sida,
åtminstone på sträckan förbi skolan.
Barn som nyttjar buss måste gå 3-400 meter till
befintliga busshållplatser. För att nå hållplatsen söder om
Bryggavägen måste man korsa Bryggavägen två gånger
och ta en omväg för att röra sig på ett säkert sätt. Det
är troligt att barnen kommer att välja den gena vägen
där man tvingas röra sig i direkt anslutning till körbana
vilket medför en risk. Det vore en klar förbättring om
busshållplatsen kan flyttas så att den är placerad närmare
skolan, samt utformas så att säkerheten för av- och
påstigande blir säker, också när vägen måste korsas.

Stadsbyggnadskvaliteter
Tomten ligger inom den kulturmiljö som utgår
ifrån och omger Ekebyhovs säteri. Där ingår också
odlingslandskapet. Av kulturhistoriska skäl vore det
lämpligast att lämna tomten obebyggd. En förutsättning
för denna utredning är dock att tomten ska bebyggas
antingen med skola eller bostäder. Av dessa alternativ ger
det mest fördelar att välja att bygga en skola. Dels ger
skolans allmängiltiga karaktär en naturligare anpassning
till kultur- och rekreationsområdet kring Ekebyhov. Det
utpekade aktivitetstråket kan få en naturlig förlängning
genom skolgårdsmiljön/eventuella idrottsplatsen.
Dessutom medger skolanvändning goda möjligheter att
behålla ett öppet landskap genom placering av skolgård i
anslutning till dalen. Rätt utfört kan såväl byggnader som
skolgård vara ett positivt tillskott för att skapa en levande
vistelsemiljö i gränssnittet mellan ett växande centrum och
kultur/rekreationsområdet och mellan gammalt och nytt.

Påverkan på miljö

Större delen av tomten utgörs av åkermark med klassning
5, vilket är en hög klassning i Mälardalen. Åkermarken är
värdefull för resursförsörjning och är svår att ersätta. Där
byggnader anläggs kommer åkermarken att förstöras. Där
skolgård anläggs kan det eventuellt vara möjligt att göra
det på ett sätt som inte skadar underliggande jordlager
så att åkermarken kan återställas om behov uppstår. En
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förutsättning för denna utredning är att marken ska bebyggas, om inte med skola, så med bostäder. Med denna
förutsättning är det bättre att bygga skola än bostäder.
Marken är inte hårdgjord idag och dagvattensituationen
kommer att påverkas negativt när vissa ytor oundvikligen
hårdgörs. Hur mycket är beroende på hur mycket av ytan
som hårdgörs och övriga åtgärder i form av t.ex gröna tak och
andra fördröjande åtgärder. Marken består i huvudsak av lera
som inte kan infiltrera dagvatten.
Naturvärden i skogspartierna kan komma att påverkas, men
rätt utfört antas viktiga naturvärden kunna bevaras.
Som tidigare sagts innebär byggnation ingrepp i kulturmiljön.
Placering och utformning av byggnader och skolgård har
stor betydelse. Det finns en risk för att Björkuddsvägen med
lindallén kommer att få ökad belastning p.g.a. en ny skola.
Åtgärder för att hindra att vägen används för hämtning och
lämning bör vidtas.

Genomförande
En ny detaljplan bedöms kunna genomföras med utökat
förfarande. Frågor som måste utredas är markföroreningar,
luftkvalitet, avstånd till hästverksamhet, dagvatten, trafik,
buller, geologi samt ianspråkstagande av åkermark. En initial
bedömning är att samtliga planeringsfrågor kan hanteras
inom ramen för detaljplaneläggning. I Ekerö kommuns
översiktsplan anges att marken ska användas till industri och
verksamheter. Kommunen behöver i en detaljplan motivera
antingen hur skola kan inrymmas i denna användning. alt.
motivera avsteg från översiktsplanen.
Marken kan komma att behöva saneras från föroreningar.
Marken består av lera vilket kan leda till att förstärkningar i
grundläggning blir nödvändiga. Marken är annars flack.
Särskilda åtgärder för luftkvalitet och ljudmiljö kan komma att
krävas.

4.5 Kommentar
En förutsättning för denna utredning är att båda områdena
ska bebyggas antingen med skola eller bostäder. Båda
platserna lämpar sig minst lika bra för skola som för
bostäder. Område Syd bedöms lämpa sig bättre för skola
än för bostäder.
Båda områdena erbjuder tillfredställande möjligheter till
en god skolmiljö, med inskränkningen att Område Norr
kan behöva ta privat mark i anspåk för att en skolgård
av hög kvalitet ska kunna anordnas. Område Syd lämpar
sig bäst för skola p.g.a. sin storlek, bilfria miljö och
natursköna omgivning.
Båda områdena kan genom skoluppförande bidra till sin
stadsbyggnadskontext på ett bra – men på olika – sätt.
Uppförande av skola inom Område Norr medför mindre
negativ påverkan på miljö än uppförande inom Område
Syd gör på grund av att Område Syd är del av en
kulturhistoriskt värdefull miljö. Uppförande av skola inom
Område Syd kommer också att ta värdefull åkermark i
anspråk, men ställt mot alternativet bostäder finns då
större möjligheter att bevara åkermarkens brukbarhet.

Möjlig disposition av skolbyggnader, Båda omrden i samma bild
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Område Norr, Bryggavägen norrifrån

Område Norr, Bryggavägen söderifrån

Område Syd, Bryggavägen österrifrån

Område Syd, Bryggavägen västerifrån
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