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1. Inledning
Bakgrund och syfte
Ekerö kommun arbetar med en detaljplan för ny skola på del av
fastigheten Ekebyhov 1:1. Planområdet ligger delvis inom Ekebyhovs slottsmiljö med omgivande kulturlandskap. Ekebyhovs
slottsmiljö med corps de logi, ekonomibyggnader och kringliggande park och trädgårdar är byggnadsminne enlig 3 kap
Kulturmiljölagen. Slottsmiljön består av en herrgårdsanläggning
med trädgårds- och parkanläggningar omgivet av odlingslandskap och skog. Herrgården har anor från 1600-talet men
nuvarande huvudbyggnad färdigställdes i början av 1700-talet.
Trädgårds-och parkanläggningarna har delvis anor från 1600-talet men utökades under 1800-talet samt i början av 1900-talet,
med bland annat bokskog, lindallé och ett arboretum. Delar av
områdets äldre strukturer infogades då i trädgårds- och parkanläggningen. Sedan 1980 förvaltar Ekerö kommun slottsområdet.
Då området utgör en kulturhistoriskt känslig miljö har Ekerö
kommun förordat att en antikvarisk konsekvensanalys tas fram.
Syftet med utredningen har varit att beskriva de antikvariska
konsekvenserna av placeringen av en ny skola enligt föreslagen
detaljplan med hänsyn till befintliga kulturmiljövärden samt att
ge förslag till en hantering av dessa värden.
Planförslaget
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av skola för 500
elever i årskurs F-9, tillhörande skolgård samt en idrottshall. Skolbyggnaden och idrottshallen föreslås placeras i planområdets
norra delar, längs Bryggavägen, medan skolgård, fotbollsplan
mm placeras i planområdets södra delar.

Medverkande
Beställare av arbetet har varit Ekerö kommun via Total arkitektur
genom arkitekt Anna Hammarbäck. Arbetet har genomförts av
KMV forum genom Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie
(uppdragsansvarig), Jenny Göthberg, kulturgeograf med inriktning mot det gröna kulturarvet och Emy Lanemo, kulturmiljövetare. Rapporten har granskats av Camilla Eriksson, antikvarie
och kulturgeograf, inriktning mot historiska landskap.
Metodik
Metodiken utgår från Riksantikvarieämbetets Plattform för
kulturhistorisk värdering och urval, Boverkets digitala vägledning
Tema Kulturvärden samt Boverkets föreskrifter kring värdering
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (BFS 2016:6, 1:2213). Utgångspunkten är att värdering och urval av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriska särdrag beskrivs och motiveras på ett
genomsiktligt vis. Värderingen tas fram i en stegvis process där
analysens fyra olika moment - Beskrivande/Analyserande/Planerande/Beslutande - hålls väl avskilda från varandra i syfte att låta
processen och motiven till värdering och rekommendationer
genomsyras av genomsiktlighet.
Enligt Plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och

landskapsbilden samt natur och kulturvärdena på platsen, och
särskilda historiska och kulturhistoriska värden ska skyddas.
Hänsyn och allmän varsamhet kan uppnås genom planens och
tillkommande bebyggelses eller anläggningars utformning, och
varsamhet och skydd av identifierade kulturhistoriska värden kan
särskilt regleras genom planbestämmelser. Tillämpad metodik är
anpassad efter Plan- och bygglagens krav och begreppsapparat.
Det innebär att den kulturhistoriska värderingen av byggnader,
bebyggelsemiljöer, allmänna platser och stads- och landskapsbild följer en tregradig värderingsskala som är anpassad efter
plan- och bygglagens begreppsapparat. De karaktärsdrag,
rumsligheter, arkitektoniska formspråk och byggnadsdelar som
bedöms vara värdebärande egenskaper för det kulturhistoriska
värdet, och som därför bör omfattas av särskild varsamhet eller
skydd, beskrivs och ligger till grund för känslighetsanalys och
rekommendationer
Kulturmiljö och kulturhistoriskt värde
Med kulturmiljö menas av människan påverkade spår i landskapet från historiska skeenden och processer som lett fram
till dagens landskap. Människors förutsättningar, verksamheter,
estetiska ideal, tekniska förutsättningar och livsmönster under
olika tider kan följas i bebyggelsekultur och landskapets fysiska
strukturer, samband och rörelsemönster. Det kan gälla allt från

Uppdraget
KMV forum har på uppdrag av Ekerö kommun tagit fram föreliggande antikvariska konsekvensanalys som beskriver detaljplaneförslagets konsekvenser för kulturmiljön. Konsekvensanalysen
har föregåtts av en kartläggning av områdets kulturhistoriska
värden.
Arbetet har utförts maj-juni 2019.
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enskilda objekt till större sammanhängande landskapsavsnitt
eller bebyggelsemiljöer, och tidsmässigt spänna från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemönster.
Med kulturhistoriskt värde menas de ”möjligheter materiella
och immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och
sammanhang – samt därigenom människor livsvillkor i skilda
tider, inklusive de förhållanden som råder idag.”
Det innebär att det kulturhistoriska värdet avgörs av hur väl en
miljö, byggnad eller anläggning återspeglar ett -på lokal/regional eller nationellt plan – relevant skeende. Det kulturhistoriska
värdet är beroende av de fysiska egenskaper – karaktärsdrag,
samband och rumsligheter, byggnader och bebyggelsedetaljer
etc – som uttrycker det kulturhistoriska värdet. Det kulturhistoriska värdet kan, men behöver inte, sammanfalla med andra
typer av värden som omnämns i Plan- och bygglagen, t.ex.
sociala och estetiska värden.
Bedömningskriterier och värderingsskala
Den kulturhistoriska värderingen följer en tregradig värderingsskala, och är utformad för att anpassas till Plan- och bygglagens
begreppsapparat.
Effekt- och konsekvensbedömning
Olika typer av begrepp kan användas för att beskriva en åtgärds
påverkan på kulturmiljön. Med effekt menas den förändring
i miljön som påverkan medför, exempelvis utradering av en
kulturhistoriskt värdefull lämning eller ett brutet kulturhistoriskt
samband i en kulturmiljö. Effekter kan delas in i direkta, indirekta
och kumulativa. Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av tex fysiskt intrång eller påverkan på kulturmiljön
Indirekta effekter uppkommer sekundärt till följd av en eller flera
åtgärder. Kumulativa effekter är de samlade effekterna från flera
aktiviteter, de kan uppstå när genomförda, pågående och framtida åtgärder tillsammans kan leda till en större effekt för den berörda miljöaspekten. Med konsekvens menas den inverkan som

Särskild värdefull bebyggelsemiljö/
byggnad:
Representativa miljöer och objekt som särskilt
väl bidrar till möjligheten att läsa och uppleva
de historiska skeenden som format dagens
miljö. Miljön/byggnaden ingår i ett tydligt
sammanhang och är, genom sina fysiska egenskaper och karaktärsdrag, kännetecknande
eller har utgjort förebild för sin tids ideal och
villkor och den kulturhistoriska utvecklingen
lokalt, regionalt eller nationellt. Särskilt värdefulla miljöer eller byggnader omfattar även
objekt som är särskilt betydelsebärande för ett
förlopp eller en tid trots att sammanhanget
idag är otydligt eller har brutits.

Värdefull bebyggelsemiljö/byggnad:
Miljöer och objekt som bidrar till helhetsmiljön och till möjligheten att läsa och uppleva
de historiska skeenden som format dagens
miljö. Miljön/byggnaden återspeglar, genom
sin karaktär och sina fysiska egenskaper, sin
tids ideal och villkor och den kulturhistoriska
utvecklingen lokalt, regionalt eller nationellt.

De värdebärande egenskaper som gör miljön
eller byggnaden särskilt
värdefull ska skyddas
mot förvanskning.
Särskilda varsamhetseller skyddsbestämmelser
samt rivningsförbud kan
formuleras

De värdebärande egenskaper som gör miljön
eller byggnaden värdefull
ska hanteras varsamt, särskilda varsamhetsbestämmelser kan formuleras

Bebyggelsemiljö/byggnad utan särskilda
värden:
Miljöer och objekt som är förändrade och
svårläsbara, och inte längre ett tydligt uttryck Generell varsamhet och
för sin tids ideal och villkor. För dessa miljöer/ hänsyn till stads- och
byggnader är graden av historisk läsbarhet
landskapsbild gäller
låg, och sammanhanget är otydligt eller har
brutits. Det kan finnas vissa spår eller karaktärsdrag som har betydelse för helhetsmiljön och
den historiska läsbarheten, dessa kan hanteras
inom ramen för den generella varsamheten.

förändringen innebär för bevarandet av kulturhistoriska värden
och för läs- och upplevelsebarheten av kulturmiljön. I arbetet
med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda områden
samman med den bedömda effekten. Områdets bedömda
värde och den påverkan som antas ske på värdet värderas enligt
en matrismodell, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas.
För att bedöma påverkan på kulturmiljön används följande
bedömningskriterier:
Stor (negativ) effekt: uppstår när en föreslagen åtgärd medför att
kulturhistoriska värden går förlorade och den historiska läsbarheten försvåras kraftigt eller upphör helt.
Måttlig (negativ) effekt: Uppstår när en föreslagen åtgärd medför att kulturhistoriska värden fragmentiseras eller skadas. Värden
går delvis förlorade så att helheten inte kan uppfattas och den
historiska läsbarheten reduceras.
Liten (negativ) effekt: Uppstår när en föreslagen åtgärd medför
att kulturhistoriska värden som inte är betydelsebärande för
kulturmiljöns helhet och historiska samband/strukturer skadas
eller tas bort. Den historiska läsbarheten kan även fortsättningsvis uppfattas.
Ingen (negativ) effekt
Positiv effekt: Uppstår när föreslagen åtgärd medför att värdebärande karaktärsdrag förstärks och läsbarheten av landskapets
historiska utveckling förbättras.

Matris som visar principerna för
konsekvensbedömningen
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2. Läge och förutsättningar
Omfattning och avgränsning
Planområdet är beläget cirka 2 kilometer sydost om Ekerö centrum, mellan Bryggavägen och den allékantade Björkuddsvägen
i utkanten av Ekebyhovs herrgårdslandskap. Planområdet utgörs
idag till större delen av ett öppet jordbrukslandskap som sluttar
ner mot Ekebyhovsdalens mitt. En trädbevuxen moränhöjd med
inslag av planterade trädslag (ett sk. arboretum) är beläget i
planområdets östra del.
Utredningsområdet omfattar ett något större geografiskt område där det omgivande herrgårdslandskapet och området kring
Ekebyhovs slott ingår.
Landskapet
Landskapet i utredningsområdet karaktäriseras av det för
Mälardalens så typiska sprickdalslandskapet med branta
förkastningsbranter, öppet vatten och flackare marker. Mellan
höjderna breder dalgångar och låglänta marker ut sig, något
som är särskilt tydligt i det öppna landskapet runt Ekebyhov.
Höjderna är till stor del skogbeklädda med bland- och barrskog
och den säregna bokskogen kring Ekebyhovs slott. Området är
ett kulturlandskap med lång historisk kontinuitet och präglas av
den storskaliga herrgårdsmiljön. Herrgårdens huvudbyggnad är
placerad på en höjd med koppling och utblick mot det öppna
jordbrukslandskapet och Ekebyhovsdalen och Björkuddsvägen
med allé skapar en tydlig riktning i landskapet mellan slottet och
Mälaren.

I översiktsplanen finns generella riktlinjer för hur kommunens
herrgårdsmiljöer bör hanteras. Riktlinjerna lyder enligt följande:
”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.”
Detaljplan
Endast Bryggavägens sträckning inom planområdet omfattas av en detaljplan (Byggnadsplan för delar av fastigheterna
Tappsund, Brygga och Ekebyhov, laga kraft 1976-02-25) . Vägens
markanvändning regleras där som vägmark

Värdering
Ekebyhov har anor som bosättningsplats sedan förhistoriskt tid.
Idag är det en historisk helhetsmiljö med slott, arbetarbostäder,
citadell, ekonomibyggnader, park och arboretum. Bebyggelsen
på området uppvisar flera tiders byggnadsskick från 1600-talet
och framåt. Herrgården av liggtimmer, som är en välbevarad
karolinsk herrgård, är Sveriges största träslott. I slottet finns flera
värdefulla interiörer med bevarade byggnadsdetaljer.
Råd & rekommendationer
•
Slottsanläggningen skall betraktas och hanteras som en
helhetsmiljö.
•
Vid förvaltning och underhåll av byggnader och park skall
de kulturhistoriska värdena vara styrande.

Lagstiftning och skydd
Byggnadsminne
Ekebyhovs herrgårdsanläggning är byggnadsminne i enlighet
med Kulturmiljölagen. Enligt skyddsföreskrifterna får huvudbyggnaden inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om.
Motsvarande gäller även citadellet. Vidare framgår att åtgärder i
huvudbyggnadens inre ska utföras i samråd med länsstyrelsen.
Byggnadsminnet är även försett med ett skyddsområde inom
vilket tillstånd från länsstyrelsen krävs för ändringar.

Planeringsförutsättningar

Fornlämningar
Inom planområdet finns idag inga kända fornlämningar. En större fornlämningsmiljö och flera övriga kulturhistoriska lämningar
är belägna vid Ekebyhovs slott och slottspark.

Översiktsplan
I översiktsplan för Ekerö kommun – Till år 2030 med sikte på år
2050 (antagen 2018) anges markanvändningen för planområdet
till större delen som Industri/verksamheter befintliga/framtida
och mindre delar som Natur- och kulturmiljö- samt rekreationsområde.

Kulturmiljöprogram
Kulturmiljön kring Ekebyhovs slott är utpekat i Ekerö kommuns kulturmiljöprogram (antaget 2015). Kulturmiljön saknar
geografisk avgränsning, men i programmet återfinns följande
beskrivning av områdets värden samt råd och rekommendationer för områdets bevarande.

Ekebyhovs slotts ställning i landskapet respekteras
•
Slottsmiljöns behov av utrymme och dominerande ställning i landskapet skall beaktas.
•
Ny bebyggelse bör undvikas, eventuella tillägg bör inte
störa utblickar eller inkräkta på slottets dominans.
•
Dalgången söder om slottet bör hållas fri från bebyggelse.
Slottsparken med karaktär och vegetation respekteras och
vidmakthålls
•
Vid eventuella ändringar bör trädgården och parkens struktur och arkitektoniska värden respekteras.
•
Den befintliga vegetationen bör uppmärksammas och
traditionella växter bör företrädelsevis användas vid nyplantering.
Tidigare kunskapsunderlag och riktlinjer
Kulturmiljöanalys av Tätortssambandet i Ekerö kommun
I Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun finns följande riktlinjer uppsatta för miljöerna kring Ekebyhovs slott:
•

Mälaröarnas odlingar har utvecklat en lokal karaktär vad
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•

•

gäller odlingssätt, placering av odlingarna och tillhörande
byggnader samt spännvidd av frukt- och grönsakssorter.
Detta är en viktig del av områdets kulturarv. 		
”Därför bör deras karaktärsdrag fortsättningsvis respekteras och värnas. Trädgårdsnäringen bör ges en tydlig roll som
en del av områdets kulturarv. Ekebyhov som tidigare varit
en stor producent av fruktträd bör fortsätta att vara centrum för trädgårdskunskapen på Mälaröarna. ”
Odlingslandskapet kring Ekebyhov med fria vyer mot Jungfrusundsåsen och Ekebyhovs slott är viktigt för upplevelsen
av kulturmiljön. Den brukade marken och alléerna är betydelsefulla karaktärer som bör värnas. Vyer från dalkanterna
och tystnaden är viktiga för upplevelsen. 		
”Herrgårdslandskapet bör värnas och vårdas, så att dess
storskalighet och tidigare betydelse som maktcentrum kan
upplevas.”
Allén som kantar vägen från Ekebyhovs slott och österut
till Mälaren, är ett av områdets värdefulla karaktärsdrag.
”Dessa strukturer innehar förutom samhällshistoriska och
pedagogiska värden, även upplevelsevärden som alla bör
värnas och vårdas framöver och vid behov.”

Ekebyhov, Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde
I Kulturmiljöanalys av Ekebyhovs slottsområde finns omfattande
riktlinjer uppsatta för slottsområdet och miljöerna kring Ekebyhovs slott. Följande riktlinjer berör planområdet:
Vy över planområdet, från väster.

Ekebyhov som helhetsmiljö
•
.Ekebyhov som helhet med omgivande landskap, park och
trädgårdar, allé, växtlighet, vägar, byggnader och andra
lämningar ska bevaras och vårdas. Underhåll ska bedrivas
genom en kulturhistoriskt inriktad vård så att områdets kulturhistoriska värde bibehålls och lyfts fram.
•
Ekebyhovsområdets omgivande landskap bör hållas fritt
från tillkommande bebyggelse för att bevara områdets herrgårdslandskap med fria utblickar.
•
För eventuellt tillkommande bebyggelse och förändringar

kring och inom området skall höga krav ställas på anpassning till kulturmiljön. Tillkommande bebyggelse inom området bör förläggas i historiska lägen för bebyggelse.

•

•
Mark
•
Park, trädgård, allé, skog, odlingsmark och växtlighet ska
bevaras och vårdas. [...] syftet är att lyfta fram Ekebyhovsparkens trädgårds- och parkhistoriska värden och förstärka
miljöns upplevelsemässiga värden.

•

Frukt- och trädgårdsodlingen vid Ekebyhov har en lång
historisk tradition som bör bibehållas och har möjlighet att
utvecklas.
.Dalgången ska bevaras och fortsättningsvis hållas öppen
och fri från bebyggelse.
.Allén ingår som en värdefull del av miljön vid Ekebyhov. Ett
mål bör vara att återupprätta allén i dess hela längd ned till
vattnet samt återupprätta den förfallna miljön vid vattnet.
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3. Kulturmiljöbeskrivning
Sydöstra Ekerö
Sydöstra Ekerö domineras delvis av tätortsbebyggelsen kring
Ekerö centrum, som breder ut sig norrut mot Tappström,
österut mot Väsby och söderut mot Träkvista, Lundhagen och
Erikssten. Söder om Ekerö centrum öppnar landskapet upp sig
kring Ekebyhovs slott genom Ekebyhovsdalen som sträcker sig
i öst-västlig riktning ner mot Mälaren. Dalen utgörs idag främst
av jordbruksmark som följer dalgångens topografi i öst-västlig
riktning. Den anlagda Ekebyhovsbacken på dalgångens sydöstra
sida kontrasterar mot herrgårdslandskapets agrara karaktär och
dominerar visuellt en stor del av omgivningen.
Ekebyhovs slott med tillhörande komplement- och ekonomibyggnader utgör områdets mittpunkt, med huvudbyggnaden
placerad högt i terrängen med utblick över dalgången och det
omgivande odlingslandskapet. Det storskaliga jordbrukslandskapet avgränsas i sydost främst av den naturliga topografin,
med dalgångens trädbevuxna sidor och Ekebyhovsbacken,
medan Bryggavägen och industri- och verksamhetsbebyggelsen
norr och söder därom avgränsar herrgårdsmiljön mot nordost.
Dalgångens topografi ger landskapet en tydlig form och riktning,
med långa obrutna siktlinjer och utblickar i öst-västlig riktning. I
väster och sydväst övergår det öppna jordbrukslandskapet i gles
småhusbebyggelse.
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Ekebyhovsområdet
Planområdet på cirka 50 000 kvm utgörs av delar av fastigheten
Ekebyhov 1:1 och ägs av Ekerö kommun. Områdets topografi är
svagt sluttande från Bryggavägen i norr ner mot Björkuddsvägens
dubbelsidiga allé. I planområdets östra del finns en skogsbevuxen höjd, till viss del av morän och till viss med berg i dagen.
Den flacka delen av planområdet utgörs idag av jordbruksmark
som ramas in av en ekbacke i nordväst och vegetationen på den
mindre höjden. Söder om Björkuddsvägen öppnar det storskaliga
odlingslandskapet i dalgången upp sig mot öster och väster.
Den trädbevuxna höjden är idag under igenväxning, men på
platsen finns spår av Ekebyhovs verksamhet med plantskola
och experimentodlingar. Höjden är utmärkt som arboretum så
väl på dagens kartor som äldre kartmaterial, och här finns också
rester av inplanterade träd och buskar som delvis självföryngrats.
Framför allt på kullens västra del är de kvarvarande strukturerna
tydliga planterade buskar och större träd. Vid besök på platsen
noterades bland annat bok, idegran, gullregn, mahonia, spirea,
thuja och liguster växa på platsen. Även lämningar efter anlagda
stigar, trappor, skyltar och en liten bro är synliga idag, och under

den tilltagande vegetationen finns troligen ytterligare lämningar.
Planområdets nordvästra del följer strax söder om Bryggavägens
krökning, och utgörs av en övergångszon mellan brynväxtlighet
och planterade parkträd till Ekebyhovsparken. På platsen växer
höga granar, som utgör en naturlig gräns mellan promenadstig
och planterad park till slottet.
Inom planområdet saknas idag bebyggelse, men flera byggnader
med koppling till Ekebyhovs slott är belägna i direkt anslutning
till planområdet. Strax väster om plangränsen ligger Parkvillan, en
fd arbetarbostad uppförd kring 1915, ett större bostadshus i två
plan med ett brant sadeltak. Byggnaden vänder sig mot allén och
följer den naturliga topografin genom sin placering. Norr om den
mindre höjden ligger ytterligare en av slottets fd arbetarbostäder
kopplat till handelsträdgårdsverksamheten under 1900-talets
början, i form av en större villa i två plan med ljusa putsade fasader. Byggnaden ligger placerad bakom höjden, från bebyggelsen
löper stigar upp på höjden.

beläget, det bryter abrupt av det öppna odlingslandskapet och
avslutar herrgårdslandskapet. Den byggnad som är placerad
närmast planområdet är kraftigt ombyggd, men var tidigare kontorsbyggnaden till Ekebyhovs plantskola. Idag upplevs den som
en av övriga verksamhets- och industribyggnader utan någon
koppling till herrgårdsmiljön.
Planområdet avgränsas av Bryggavägen och Björkuddsvägen
som löper strax utanför plangränsen i norr och söder. En asfalterad gång och cykelbana förbinder Bryggavägen med Björkuddsvägen och leder genom planområdet i nord-sydlig riktning.
Björkuddsvägens raka allé utgör ett viktigt stråk som också ger
riktning till landskapet, och förstärker dess öst-västliga rumslighet.
Från planområdets norra delar är det möjligt att blicka ut över det
storskaliga odlingslandskapet som blir synligt bakom den trädridå
som är belägen på Bryggavägens södra sida. Siktlinjerna är långa,
med fri sikt över dalgången mot Ekebyhovsbacken och ut över
jordbruksmarken.

Öster om planområdet är idag ett brokigt verksamhetsområde
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1.

2.

Planområdet
1.Uppvuxna barrträd i den nordvästra delen
2. Vy mot den fd. arbetarbostaden i öster
3. Vy från allén mot områdest sydöstra del
4. Barrträd längs Bryggavägen, med allén i
bakgrunden

3.

4.
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1.

2.

3.

Arboretum
1. Övervuxen bro
2. Trappsteg på höjdens östra sida
3. Thuja
4. Rostiga skyltar

4.
AN T I K VAR I SK KO N SEK V E N SAN ALYS | BRYGGAVÄGEN 12

4. Kulturhistorisk värdering
Kulturhistoriskt sammanhang
Ekebyhovs slottsmiljö utgör en mycket värdefull helhetsmiljö
med stora kultur- och naturvärden. Ekebyhovsområdet har också
pekats ut som ett karaktärsområde med stora kultur- och naturvärden i så väl Ekerös kulturmiljöprogram som i översiktsplanen.
Planområdets värden ingår huvudsakligen i två kulturhistoriska
sammanhang
Kulturhistorisk värdebeskrivning
En välbevarad representant för Ekerös herrgårdslandskap
Ekebyhovs slott med omgivande landskap representerar det för
Ekerö så typiska herrgårdslandskapet, vilket präglar stora delar av
ön. 1600-talets omfattande säteribildning hade en stor påverkan
på utvecklingen av kulturlandskapet och bebyggelsemönstret
på Ekerö, och Ekebyhov utmärker sig tillsammans med Stavsund
och Kärsö som några av Mälaröarnas största gods. Miljön utgörs
av Ekebyhovs slott med karolinsk herrgård i trä och sammanhängande odlingslandskap samt slottsträdgård och engelsk
park. Bebyggelsemiljön är välbevarad och utgör en av Ekerös två
herrgårdsmiljöer som skyddas som byggnadsminnen enligt 3 kap
kulturmiljölagen.
Planområdet utgörs av öppen jordbruksmark med kontinuitet
sedan åtminstone sent 1600-tal, och ingår därmed som en
integrerad del av den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön.
Dess exponerade placering intill Ekebyhovsallén, vilken fungerat
som den huvudsakliga och arkitektoniskt planlagda entrén till
slottsmiljön sedan tidigt 1700-tal, medför att planområdet utgör
en viktig del av det öppna och godspräglade landskapsrummet
som omger slottsmiljön. Planområdet angränsar till industriområdet mellan Björkuddsvägen och Bryggavägen. Här har läsbarheten av Ekebyhovs landskapsrum påverkats negativt under det
sena 1900-talet. Framväxten av industriområdet har medfört en
urbanisering av landskapet, och delar av Ekebyhovs historiska
odlingsmark har tagits i anspråk samtidigt som Bryggavägens
sträckning har skapat ett avbrott i Ekebyhovsallén och påverkat
dess axiala struktur. Planområdet utgör idag gränsen mellan

den urbaniserade delen av landskapsrummet och den del som
fortsatt präglas av ett öppet jordbrukslandskap.
Värdebärande egenskaper för helhetsmiljön
•
Slottsmiljön med huvudbyggnad, citadellet och ekonomibyggnader samt slottsträdgård och engelsk park.
•
Det öppna odlingslandskapet kring slottet med stor sammanhängande åkermark i öppen dalgång ner mot Mälaren.
•
Den dubbelsidiga allén som kantar vägen från Ekebyhovs
slott och österut till Mälaren, och som markerar slottsmiljöns
huvudsakliga entré från slutet av 1700-talet och framåt.
Planområdets värdebärande egenskaper
•
Öppen odlingsmark som ingått i Ekebyhovs ägor sedan godsets anläggande, och där de västra delarna av
planområdet har kontinuitet som brukad åkermark sedan
sent 1600-tal. Planområdets öppna odlingslandskap bidrar
till upplevelsen av ett godspräglat, agrart landskap runt
slottsmiljön.
•
Den i öppet odlingslandskapet belägna Ekebyhovsallén som
sedan 1700-talet använts som huvudentré till slottet.
Ekebyhovs slottsmiljö utgör en särskilt värdefull kulturmiljö. Planområdet utgör en värdefull del av helhetsmiljön,
framförallt som en del av det under lång tid godspräglande
landskapet och som betydelsefull inramning till Ekebyhovsallén. Den södra delen av planområdet är särskilt viktig som
inramning till allén.
En representant för Ekerös handelsträdgårdar och 1900-talets
hortonomiska projekt
Handelsträdgårdsverksamheten, med plantskola och experimentodlingar där trädens härdighet och användbarhet studerades,
utgör ett exempel på de för Mälaröarna så typiska handelsträdgårdarna. Frukt- och trädgårdsnäringen har varit betydelsefull
för Mälaröarna och präglat kulturlandskapet sedan mitten av
1800-talet. Ekebyhovs plantskola kom såväl i Sverige som i utlan-

det att bli uppmärksammad och kunde jämföras med de mest
värdefulla botaniska trädgårdarna i landet. Spår av verksamheten
syns i slottsträdgårdens många fruktträd, vilka idag till stor del
ingår i Ekebyhovs Äppelgenbank, samt i form av växtlighet och
bebyggelse i och i anslutning till planområdet.
De fruktträdsplanteringar som dominerade planområdet under
1900-talets första hälft har återgått till odlingsmark, men resterna
av arboretumet finns kvar liksom samtlig bebyggelse kopplad till
fruktodlingarna väster och öster om planområdet. Planområdet
utgör, med resterna av arboretumet och med omkringliggande bebyggelse, en sammanhängande miljö med flera spår av
Ekebyhovs handelsträdgårdsverksamhet. Uttrycken i landskapet
är dock svåra att läsa av i stora delar av planområdet och kräver
mycket förkunskap. Eftersom det saknas spår av fruktodlingarna
och arboretumet i dagsläget är igenväxt krävs en betydande
förkunskap för att tolka miljön. Det är framförallt parkvillan som
upplevs som tydligt kopplad till slottsmiljön, medan Arrendatorsbostaden ligger mer avsides och är avstyckad till privatbostad.
Kontorsbyggnaden till handelsträdgården är kraftigt ombyggd
och ligger inom det stängslade industriområdet, vilket gör den
svårtillgänglig.
Värdebärande egenskaper för helhetsmiljön
•
Bebyggelse i form av arbetarbostäder och kontor till handelsträdgårdsverksamheten från tidigt 1900-tal.
•
Vattentorn från början av 1900-talet för handelsträdgårdens
vattenförsörjning.
•
De flera hundra inhemska och exotiska träd och buskarter
som planterades in i Ekebyhovsparken mellan 1900 och
1915.
Planområdets värdebärande egenskaper
•
Rester av arboretum i planområdets nordöstra del i form av
inplanterade buskar och ädla löv- och barrträd, samt avläsbara lämningar efter anlagda stigar, trappor, skyltar och en
liten bro. Under den tilltagande vegetationen finns troligen
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•

•

ytterligare lämningar.
Planområdet binder samman slottsområdet med de arbetarbostäder och kontorshus till handelsträdgården som ligger
på de östra delarna av Ekebyhovs ägor och ökar förståelsen
för detta sammanhang.
Planområdet utgör del av den jordbruksmark som uppodlades med träd under Ekebyhovs tid som handelsträdgård
med plantskola för fruktträdsodling.

Ekebyhovs slottsmiljö med dess fortsatta historia som
handelsträdgård och hortonomisk experimentverksamhet
utgör en särskilt värdefull kulturmiljö. Planområdet utgör en
värdefull del av helhetsmiljön, framförallt genom spåren av
arboretumet och genom att binda samman den omgivande
bebyggelsen.
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5. Konsekvensanalys och bedömning
Planförslagets påverkan
Ett genomförande av planförslaget innebär att den öppna
odlingsmarken inom planområdet bebyggs med skola samt med
anläggningar för sport och lek. Skolbyggnaden föreslås placeras i
planområdets norra del, medan den södra delen används för en
5-mannaplan och mindre lek- och idrottsanläggningar.
Arboretumet bevaras delvis, samtidigt som vissa anläggningar för
lek föreslås läggas längs med de västra slänterna av höjden. Angöringen till skolområdet föreslås framförallt göras från Bryggavägen i norr, en ny gång- och cykelväg som förbinder Bryggavägen
med Ekebyhovsallén i söder anläggs i planområdets västra utkant.
Effekt- och konsekvensbedömning
•
Ett genomförande av detaljplanen innebär att delar av
Ekebyhovs jordbruksmark bebyggs och att den historiska
utbredningen av godslandskapet blir mindre läsbar. Den
urbanisering av odlingslandskapet som redan påbörjats
genom anläggandet av industriområdet utökas och den
urbana gränsen flyttas närmare slottsmiljön. Den öppna odlingsmarken söder om slottsmiljön och om Ekebyhovsallén
gör dock att slottsmiljön även fortsatt till stor del omgärdas
av jordbruksmark. Konsekvensen bedöms som måttlig negativ för läsbarheten av Ekebyhovs slottsmiljö.
•

Ekebyhovsallén, upplevelsen av den huvudsakliga entrén till
Ekebyhovs slott och slottets historiska koppling till Mälaren
påverkas negativt om landskapet i direkt anslutning till allén
bebyggs och urbaniseras. Industriområdet samt Bryggavägen har redan inneburit en negativ påverkan på upplevelsen
av Ekebyhovsallén i sitt omgivande landskap. Den negativa
effekten är beroende av den nya bebyggelsens avstånd till
allén och i vilken mån den kommer att upplevas som visuellt
dominant. Anläggningar eller bebyggelse som tränger sig på
allén, eller som konkurrerar med allén som axial struktur i det
öppna landskapet bedöms få stora negativa konsekvenser
för läsbarheten av entrén till Ekebyhov.

•

Ett genomförande av detaljplanen innebär att sambandet
delvis bryts mellan slottsmiljön och de östra delarna av
Ekebyhovs ägor där arbetarbostäder och kontor till handelsträdgården ligger. Ekebyhovs bakgrund som en av Ekerös
mer betydande handelsträdgårdar blir svårare att läsa i landskapet. Då läsbarheten idag redan delvis är svag bedöms
åtgärden få måttliga negativa konsekvenser för förståelsen
av Ekebyhov som handelsträdgård.

•

Planförslaget innebär att områdets arboretum delvis bevaras
och brukas som en del av skolgården, samtidigt som vissa
anläggningar för lek föreslås läggas längs med de västra
slänterna av höjden. De tydligaste strukturerna från handelsträdgårdens arboretum återfinns i de västra delarna, medan
de delar som föreslås bevaras bedöms innehålla mindre
kultur- och naturvärden. Beroende på anläggningarnas
närmare utformning och placering så riskerar planförslaget
att medföra stora negativa konsekvenser på läsbarheten av
handelsträdgårdens arboretum.

Potential
•
Enligt planförslaget ska delar av områdets arboretum
bevaras och brukas som en integrerad del av skolgårdsmiljön. Under förutsättning att värdefulla delar av området inte
raderas finns en potential att restaurera området som idag är
kraftigt igenvuxet, och att lyfta fram bevarade strukturer och
lämningar i miljön. Arboretumet kan användas i undervisningen och i utemiljön som ett pedagogiskt grönområde
med rika natur- och kulturvärden.

Indirekta och kumulativa effekter
•
Skolverksamheten kan leda till ett ökat slitage på grönområden med höga kultur- och naturvärden även utanför
planområdets gränser, det gäller t.ex. området väster om
planområdet som innefattar bokskogen och slottsparken.
•
Angöringen till skolan planeras framförallt ske från Bryggavägen norr om planområdet. Utbyggnaden av skolan samt
av tillhörande gång- och cykelväg kan dock medföra ökad
trafik genom Ekebyhovsallén.
•
Enligt gällande översiktsplan ska ny bebyggelse i det öppna
odlingslandskapet söder om slottsmiljön och om Ekebyhovsallén undvikas. En ändrad markanvändning på planområdet och en framskjuten urban gräns kan på sikt innebära
risk för att ytterligare delare av herrgårdsmiljöns öppna
odlingslandskap bebyggs.
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Planförslaget
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6. Rekommendationer och riktlinjer
Planförslaget innebär i sig negativa konsekvenser för Ekebyhovs slottslandskap genom att markanvändningen ändras och
öppen odlingsmark bebyggs. Placeringen och utformningen
av tillkommande bebyggelse och anläggningar kan bidra till att
öka eller minska de negativa konsekvenserna. Nedan formuleras rekommendationer för att minska planförslagets negativa
konsekvenser.
Rekommendationer
•
För att minska en negativ påverkan på Ekebyhovsallén bör
byggnader och anläggningar förläggas i ett tillbakaskjutet
läge på tomten och med ett avstånd till allén. Uppstickande anläggningar eller element, såsom t.ex. stängsel och
belysning kopplat till fotbollsplanen kan påverka upplevelsen av allén och bör undvikas i nära anslutning till allén.
En medveten gestaltning av dessa element kan minska
påverkan.
•
Undvik hårdgjorda ytor i närmast anslutning till Ekebyhovsallén, prioritera gräs- och ev grusytor.
•
Utgå från landskapets topografi och naturliga former i
skapandet av skolgården. Undvik ett urbant formspråk
i anläggningen av skolgården, bland annat genom att i
möjligaste mån undvika bortschaktning och utjämning av
landskapets naturliga nivåskillnader.
•
Planförslaget innebär att skolbyggnaden placeras längst
norrut i planområdet. I det fortsatta arbetet med placering
och gestaltning av skolmiljön, fortsätt att nyttja topografin
för att låta skolbyggnaden integreras i landskapet så långt
möjligt.
•
Gestaltning och placering av den nya gång- och cykelvägens anslutning till Ekebyhovsallén bör utformas på ett
sätt som inte påverkar alléns karaktär och axiala struktur
negativt. För alla åtgärder som innebär ett ingrepp i allén
krävs dispens från Länsstyrelsen.
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7. Historik
Ekerö
Ekerö hade liksom närliggande öar en stor befolkning redan
under järnåldern, vilket de många gravfälten i området vittnar
om. Närheten till Adelsö och Björkö, samt till Stockholm, via
vattenvägarna på Mälaren spelade in, och de goda jordbruksförhållandena på ön bör ha haft stor betydelse. De ägoförhållanden
som sedan rådde under medeltiden, med kronan och kyrkan
som dominerande markägare, kom att förändras under 1600-talet då säteribildningen blev påtaglig. Då kom en stor del av
marken på Ekerö att ombildas till säterier med större sammanslagna jordbruksenheter och nyuppförda ståndsmässiga mangårdsbyggnader. Säteribildningen innebar att byar och gårdar i
många fall avhystes och ägorna slogs samman, men också det
omgivande landskapet kom att förändras genom anläggande
av alléer, slottsparker och trädgårdar. På Ekerö, Munsö och Lovö
tillsammans kom sammanlagt ca 20 säterier att uppföras, medan
de närliggande Färingsö och Lovö inte följde riktigt samma
utveckling. De största säterierna på Mälaröarna låg alla inom
Ekerö socken och utgjordes av Stavsund, Kärsö, Kaggeholm och
Ekebyhov. När reduktionen i slutet av 1600-talet innebar att två
tredjedelar av säterierna på Mälaröarna drogs in, var Ekerö och
Munsö de öar som påverkades minst och herrgårdslandskapets
utbredning är fortfarande karaktäristiskt för Ekerö idag.
Ekerös förutsättningar med ovanligt bördiga jordar och gynnsamma klimat har inneburit att jordbruket varit extra viktigt här,
och tillsammans med omgivande öar har det utgjort det mest
betydande i Stockholms län. Området, vars viktigaste näringar
varit frukt- och grönsaksodlingar för att försörja storstaden, har
därför gått under namnet ”Stockholms skafferi”. I samband med
1800-talets jordbruksrationaliseringar övergick många av Ekerös
säterier till stordrift och då Stockholms befolkning växte i slutet
av 1800-talet kom en ökande efterfrågan på trädgårdsprodukter.
Vid sekelskiftet anlades därför många nya handelsträdgårdar
runt Stockholm, där grönsaker, frukt och bär odlades. Flera
av dessa anlades på Ekerö eller omgivande öar. Mälaröarnas
odlingar kom att utveckla en lokal karaktär vad gäller odlingssätt,

placering av odlingarna och tillhörande byggnader samt ett rikt
utbud av frukt- och grönsakssorter
Ekebyhovs slott
Ekebyhovs slott bildades som säteri under 1600-talet av ägorna
till de tre byar som tidigare låg på platsen, Gällsta, Hofgården
och Ekeby. På säteriet uppfördes till en början ett stenhus med
tillhörande slottsträdgård. När stenhuset kom att förfalla och
senare rivas under 1700-talet, hade redan en ny huvudbyggnad
uppförts i trä. Den nya herrgårdsbyggnaden påbörjades 1674 av
Carl Gustaf Wrangel och är idag Ekebyhovs huvudbyggnad. Från
denna tid finns två trädgårdar till slottet dokumenterade, varav
den ena var en muromgiven fruktträdgård och den andra bestått av grönsaksodlingar. Det ska även ha funnits en humlegård
i elva kvarter.

fördes ett stort antal byggnader och en större trädgård enligt
barockens stilideal. År 1790 då gården säljs beskrivs slottet ha
tre trädgårdar varav två större och en mindre. En av trädgårdarna
ska ha legat bakom herrgårdsbyggnaden, varit muromgärdat
och innehållit över hundra fruktträd samt häckar av gran- och
lövträd och en dubbel berså. En annan fruktträdgård låg nedanför herrgårdsbyggnaden med nio planterade kvarter grönsaker
samt fruktträd och en ruddamm. Den tredje trädgården ska ha
varit en köksträdgård med en stor trädskola. Under 1700-talet
planterades den allé som fortfarande kantar Björkuddsvägen
från vattnet upp till slottet. Slottets trädgård utökades ytterligare kring år 1800 med en engelsk park i form av en planterad
bokskog. Under 1800-talet utökas trädgården ytterligare med
nya exotiska växter samt former enligt tidens tyska ideal, såsom
rundade rabatter och springbrunnar med gjutjärnsdekorationer.

Ekebyhov förändrades under 1700talet då förutom huvudbyggnaden, som färdigställs under början av 1700-talet, även upp-

Sin nuvarande form får dock Ekebyhovsparken delvis under
1900-talets början då ett stort antal träd planteras in och parken

Ekebyhov. Utsnitt ur Suecia antigua et Hoderna, Erik Dahlberg, 1933. På bilden
ningen något överdriven i sin praktfullhet.
Padtbrugge, Herman / Dahlbergh, Erik / Padtbrugge, Herman

Suecia antiqua et hodierna // Ekebyholm / Ekebyhoff /

syns stenhuset samt barockträdgård och kringbyggd gård. Sannolikt är avbild-
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förses med grindstolpar. Under släkten Ihres tid genomfördes ett
antal olika hortonomiska projekt på Ekebyhov, där mer än 100 olika
inhemska och exotiska trädslag planterades in i parken, minste fem
av varje sort. Dessa blev så småningom det arboretum där trädens
härdighet och användbarhet studerades. I samband med att
gården brukas som handelsträdgård under tidigt 1900-tal anläggs
även en plantskola år 1917 där stora odlingar av frukt, grönsaker
och växter bedrivs. Trädplanskolan var främst inriktad på äppeloch päronsorter för odling i Mellansverige och Finland. En del av
verksamheten innebar också att de inplanterade träden i parken
användes till snittgrönt, en verksamhet där Ekebyhov var en av
landets största producenter.
Under 1900-talets början uppfördes växthus och vattentorn samt
en antal bostäder för arbetarna på handelsträdgården. I mitten av
1920-talet hade plantskolan 16 ha till sin verksamhet, och 60 000
äppel- och päronplantor. Under 1930-talet omfattade plantskolan
70 tunnland där 15 tunnland användes till fruktträdsodling av 1000
fruktträd på friland. Fyra växthus på sammanlagt 500 m2 och 500
bänkfönster på sammanlagt 750 m2 användes till odling av grönsaker och bär. Utöver detta användes en stor del av marken till odling
av perenner, bärbuskar, rosor, prydnadsbuskar och alléträd.
På 1960-talet läggs plantskoleverksamheten ner på Ekebyhov och
slottet med dess ägor säljs år 1980 till kommunen. Sedan försäljningen har delar av Ekebyhovs ägor styckats av och omvandlats till
områden med bostäder eller mindre industrier. Även en skidbacke
har anlagts på de tidigare ägorna. Idag används herrgårdsbyggnaden för konferens-, kurs- och kulturverksamhet, medan andra byggnader hyrs ut som bland annat bostäder. Vissa av gårdens tidigare
tillhörande byggnader har styckats av och sålts som bostäder. Öster
om huvudbyggnaden finns idag en fruktträdgård som används
som genbank för äppelsorter. Den tillkom 1998 i ett samarbete
mellan Ekerö kommun och Nordiska genbanken (NGB). Sedan
2003 ingår äppelgenbanken på Ekebyhov i Programmet för Odlad
Mångfald (POM) som ett av 14 lokala klonarkiv för frukt.

Häradskartan från 1901-1906 visar utbredningen för Ekebyhovs ägor vid tiden.
Källa: Lantmäteriet.
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Den historiska utvecklingen inom planområdet
Planområdet ligger på mark som sedan första halvan av 1600-talet tillhört Ekebyhovs slott. Marken har under slutet av 1600-talet
och 1700-talet framför allt använts som djurgård till slottet, men
även som åkermark och hagmark. Från 1900 och framåt övergår
större delar av marken till att brukas som åkermark, som under
delar av 1900-talet är planterad med träd, troligen fruktträd, när
trädgårdsverksamhet bedrivs på Ekebyhov. Den skogbeklädda
kullen i mitten av planområdet är obrukad under en lång period
men anges vara arboretum på ekonomiska kartan från 1951,
vilket borde ha sin grund i de planteringar som gjordes redan på
1800-talet. Det är också på kartan 1951 som de byggnader som
kan kopplas till trädgårdsverksamheten dyker upp, strax utanför
planområdet, vilka har uppförts i samband med trädgårdsverksamheten som etableras under första delen av 1900-talet. Allén
som troligen anläggs i slutet av 1700-talet dyker upp först på
Häradskartan från 1901–1906.
Markanvändningsanalys för planområdet utifrån
historiska kartor
Den äldsta kartan över området är odaterad, men bör härröra
från 1600-talets slut.

Utsnitt av odaterad karta,
källa Lantmäteriet.

Utsnitt av karta från 1713,
källa Lantmäteriet.

De två äldsta kartorna över området visar på likartad markanvändning i dagens planområde. Vid denna tid utgörs större
östra delen av planområdet av djurgården till slottet, troligen
har marken varit hägnad för att hålla hjortdjur till jakt. I mitten av
planområdet ligger en obrukad skogsbeklädd kulle, medan den
västra delen av planområdet till största delen är brukad åkermark. Längst västerut utgörs planområdet av mark som används
som hage, eller betad skog.
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Utsnitt av karta från 1791,
källa Lantmäteriet.

1901–1906
Vid denna tid utgörs större delen av planområdet av åkermark.
Marken som använts som djurgård till slottet har nu omvandlats
till åker med en skogbeklädd kulle i mitten. Den västra delen av
planområdet som utgörs av skog på kartan bör vara del av den
planterade slottsparken. Den raka vägen som leder från slottet
ner till Mälaren och som utgör den södra gränsen för planområdet kantas nu av en planterad allé.
1791
Vid denna tid utgörs fortfarande den östra delen av planområdet
av djurgården till Ekebyhov. Två skogsbevuxna kullar med obrukad mark ligger mitt i planområdet omgärdat av marken som är
djurgård. Den västra delen av planområdet är fortfarande brukad
åkermark, som kallas ”Sjögärdet”. Delar av denna åkermark ligger
i linda (tillfälligt obrukad) vid kartans upprättande. Längst i väster
är planområdet del av betad mark som kallas ”Granhagen”. Vägen som leder från slottet till Mälaren har troligtvis blivit rätad.

Utsnitt av Häradskartan från
1901-1906, källa Lantmäteriet.
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1950-60-tal
Vid denna tid är större delen av planområdet trädplanterad
åkermark. I mitten ligger en skogbevuxen kulle, som anges vara
arboretum på den ekonomiska kartan från samma tid. En byggnad har tillkommit strax sydöst om planområdet, troligen är det
kontorslokalerna för trädgårdsverksamheten som nu bedrivs på
Ekebyhov. Strax norr om den skogbeklädda kullen har ytterligare
byggnader tillkommit, vilka bör vara de bostäder som byggts
under 1900-talets början för arbetare vid plantskolan. Även
en väg till dessa arbetarbostäder har tillkommit. En allé kantar
vägen som tangerar planområdet i söder. I planområdets västra
del finns ännu ingen barrskog.

1980-tal
Vid denna tid är större delen av planområdet jordbruksmark,
men den är inte längre planterad med träd. Den skogbevuxna
kullen i mitten av planområdet anges vara arboretum på den
ekonomiska kartan från samma tid. Utanför planområdet har en
ny väg tillkommit, Bryggarvägen, samt stora växthus norr om
denna. Öster om planområdet har marken styckats av i tomter
samt ett reningsverk anlagts vid Mälarens strand.

Utsnitt av ortofoto med referensår
1960, källa Lantmäteriet.

Utsnitt av Ekonomiska kartan från
1980, , källa Lantmäteriet.
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