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Reviderat konstprogram cirkulationsplats Klas Horn
Dnr KFN16/16-865
Bakgrund
Enligt kommunens gestaltningspolicy ska den byggda miljön tillföras nya värden
genom ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap.
Ny cirkulationsplats vid Ekerövägen/ Klas Horns väg anlades under 2016.
Cirkulationsplatsen har fyllt med krossat rött tegel. Byggnaderna i det nya
bostadsområdet Ekbacken har färgsattas enligt ett särskilt kulörprogram och anknyter
till den lantliga miljö som präglar stora delar av Ekerö, nämligen faluröd kulör, samt
vitt och grått. Längs Ekerövägen har en 1 meter hög tegelmur i karminrött tegel
uppfört.
Konstnärliga kvalitéer och samspel med arkitektur och miljö
Utgångspunkten är att gestaltningen skall bibehålla platsens öppna läge. Den skall
samspela med gaturummet men också hävda sig med ett effektivt uttryck inför den
intilliggande tunga arkitekturen på Klas Horns väg.
Den konstnärliga gestaltningen skall utföras på cirkulationsplatsen Klas Horn.
Inspiration till gestaltningen hämtas från den historiska plats som den namngivne
Klas Horn skapade redan på 1620-talet, nämligen Ekebyhov. Då ett renässanspalats i
sten, nu en karolinsk herrgårdsbyggnad i trä som tillsammans med sin park med
bokskog och arboretum är ett byggnadsminne och ett omtyckt historiskt besöksmål
och kulturcentrum.
Belysningen är en viktig rumsskapande komponent som konstnären skall lämna
förslag till. Möjligen skall den konstnärliga gestaltningen vara belyst inifrån som en
del av den konstnärliga helheten.
Gestaltningen skall också ta trafiksäkerhetsmässiga hänsyn vad gäller genomsiktlighet
och risker vid kollision. Cirkulationsplatsen är i övrigt utformad så att den är
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överkörbar och har ett enhetligt uttryck med tegelkross som är enkelt för
trafikanterna att uppfatta.
Materialval
Den konstnärliga gestaltningen skall utföras i ett hållbart material.
Ekonomi
Den konstnärliga utformningen ska vara möjlig att utföra inom en kostnadsram av
500 tkr.
Process
Bedömning av skissförslag och genomförande av gestaltningen genomförs i
samverkan med teknik- och exploateringskontoret och trafikhandläggare på
planenheten.
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