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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
Granskning har genomförts under perioden 8 november 2021 – 8 december 2021. Under 
granskningen har cirka 30 yttranden inkommit.  

 
Planhandlingarna har skickats ut till berörda instanser enligt separat sändlista och till berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Handlingarna har även funnits tillgängliga på biblioteket i 
Ekerö, i kommunhuset samt på kommunens hemsida. En barnanpassad version av planförslaget har 
även funnits tillgänglig för elever på Ekebyhovsskolan. 
 
Nedan redovisas ämnesvis sammanfattning av de synpunkter som inkom under granskningen. 
Planeringsenhetens kommentarer och ställningstagande redovisas i kursiv stil efter varje ämne. 
Samtliga yttranden samt bilagor finns i sin helhet att ta del av hos planeringsenheten. 

 

Allmänt om granskning och planprocessen  

En boende i intilliggande bostadsområde menar att de boende i området inte fått någon information 
om den pågående detaljplanen och att det verkar som om kommunen avsiktligt valt att genomföra 
samråd och granskning under perioder då få sakägare har tid eller möjlighet att ta del av planförslaget. 
Både samråd och granskning genomfördes vid eller strax innan jul- och nyårshelgerna. Dessutom 
menar personen att det under samrådet genomfördes en miljöbedömning som tydligt pekar ut att en 
alternativ lokalisering är bättre, men att detta inte påverkat den fortsatta planprocessen. Det finns 
även fler tvivelaktiga förfaringssätt i hur kommunen hanterat detaljplanen, t.ex. genom att inte något 
avgränsningssamråd skett enligt miljöbalken. Vidare har kommunen, trots att detaljplanen innebär en 

för tätorten viktig skolutbyggnad, inte låtit planen föregås av ett särskilt program enligt plan- och 
bygglagen, menar personen.  
 
En person boende på Gällstaö anser att denne bör betraktas som sakägare, eftersom planförslaget 
omfattar del av huvudstrukturen för Ekerös motortrafik och ligger mellan personens bostad och Ekerö 
Centrum. 
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Några företagare i Jungfrusund och Brygga industriområde menar att om deras synpunkter inte 
beaktas finns det skäl för företagarna att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 
För att en lång överprövning av planförslaget ska undvikas efterfrågar företagarna ett möte med 
ansvariga tjänstemän och politiker, i syfte att närmare få utveckla sina synpunkter samt ge förslag på 
åtgärder som skulle kunna göra planförslaget acceptabelt.  
 
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till sitt tidigare yttrande som fortfarande är aktuellt. 
Nämnden påpekar att Barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt under planarbetet har 
samrått med berörda parter i kommunen och är en aktiv part i det fortsatta arbetet med att bygga 
skolan. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Information om pågående samråd och granskning har skickats till ägare till intilliggande fastigheter, 
med uppmaning om att informera berörda hyresgäster och arrendatorer. Fastigheten i fråga ägs av 
Ekerö bostäder som erhållit denna information på samma sätt som övriga fastighetsägare. Dessutom 
har både samråd och granskning kungjorts i DN. Det är enligt plan- och bygglagen tillräckligt att 
kommunen ger tillfälle till samråd, vilket planeringsenheten anser har gjorts. Då samrådet 
genomfördes över julhelgen 2019/2020, kompenserades detta med en extra lång samrådstid på 7 
veckor. Granskningstiden pågick från början på november 2021 till början på december 2021. Några 
särskilda krav på när under året samråd och granskning kan genomföras finns inte i PBL. 
Planeringsenheten anser därav att samråds- och granskningstiderna genomförts i enlighet med kraven 
i PBL.  
 
Vad gäller den alternativa lokalisering som planförslaget jämförts med i MKB:n (samt i den förstudie 
som tidigare gjorts) så är bedömningen att den är mindre lämplig för skolverksamhet. Detta då platsen 
är omringad och genomskärs av bilvägar, vilket medför att den är mer bullerstörd och mindre 
trafiksäker för barn. Dessutom är platsen betydligt mindre än det aktuella planförslaget och innebär 
att kravet på friyta enligt PBL inte kan klaras. Därav är detta alternativ inte heller förenligt med 
Barnkonventionens artiklar om bland annat barnets bästa och barns rätt till bästa möjliga förhållanden 
för att kunna utvecklas.  Då detaljplanen får en stor påverkan på många barn, för vilka skolan kommer 
att utgöra en betydande del av deras uppväxtmiljö, bedöms barnperspektivet i detta fall väga tyngre 
än att lämna planområdet oexploaterat. Anpassningar inom planområdet har dock gjorts i syfte att 
minska den negativa påverkan så långt det är möjligt. Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 6 § MB har 
genomförts inför samrådet av detaljplanen.  Undersökningen om betydande miljöpåverkan och 
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning samråddes med Länsstyrelsen som lämnade sitt yttrande 
2019-09-03.  
 
Enligt 5 kap. 10 § PBL får kommunen för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens 
utgångspunkter och mål i ett särskilt program. Det finns med andra ord inget krav på att detta ska 
genomföras. Planeringsenheten bedömer inte att det finns något behov av ett särskilt program.  
 
Som sakägare betraktas normalt ägare till fastigheter, hyresgäster eller rättighetsinnehavare inom 
planområdet eller angränsande till planområdet. Vem som kan betraktas som sakägare i det enskilda 
fallet och därmed har rätt att överklaga detaljplanen, avgörs av mark- och miljödomstolen vid en 
eventuell överprövning.  
 

Allmänt om förslaget och utvecklingen av kommunen  

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen och menar att det för kommunens 
skolorganisation är avgörande att en ny skola uppförs vid Bryggavägen. Detta för att utifrån framtida 
bebyggelse kunna leva upp till kommunens skyldighet att erbjuda alla barn en skolgång. 
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Byggnadsnämnden anser att nämndens synpunkter på planförslaget i samrådsskedet i stora drag har 
beaktats och att planförslaget i större utsträckning är anpassat till platsen och dess omgivningar. Ekerö 
Munsö hembygdsförening anser att det är oroväckande att Ekerö kommun har börjat ”nagga” 
Ekebyhovsdalen i kanterna, dels vid nuvarande Ekebyhovsskola och nu ännu mer i öster. Ekebyhovs 
slottsmiljö, det öppna odlingslandskapet, parken, den sammanhängande kulturmiljön samt områdets 
historia, måste skyddas. Detta gör man, enligt föreningen, genom att värna slottsmiljön och inte 
genom att bygga en skola för 900 elever.  
 
Synpunkter har även inkommit kring byggnation på jordbruksmark. LRF lokalavdelning på Mälaröarna 
är principiellt emot byggnation på jordbruksmark med hänvisning till den nationella 
livsmedelsstrategin. En person boende i intilliggande bostadsområde menar att kommunen begränsat 
sina alternativa lokaliseringar till mark som kommunen själv äger och att det finns fler goda alternativ 
i närheten av den föreslagna platsen som inte tar jordbruksmark i anspråk. T.ex. finns ett 5 ha stort 
område på fastigheterna Brygga 1:32 och 1:6, men även Träkvista 3:283 och Asknäs 1:4/1:299 är 
rimliga platser. Personen menar att villkoret enligt Miljöbalken för bebyggelse på jordbruksmark inte 
är uppfyllt.    
 
En person boende i Ekerö tätort anser inte att det ska byggas någon skola på Bryggavägen, utan att 
kulturmiljön kring Ekebyhovs slott behöver skyddas och bevaras. Grönytorna behövs för människors 
fritid och aktiviteter som scouting, skidåkning, slalom, orientering, tennis, badminton, och 
promenader. Enligt denne finns planer från kommunens sida på att sälja mark med befintliga skolor 
på. Personen menar att det finns flera skolområden som kan byggas ut där dessutom 
idrottsanläggningar finns färdigställda, och anser att byggnationen bör ske där. Med utökat förfarande 
kan Träkvista skola med omkringliggande skolområde, utökas med två nya paralleller i årskurs 0-9. 
Den ritade skolbyggnaden för skolan vid Bryggavägen ser ut att kunna användas och placeras tid 
Träkvista skola menar personen. Denne menar vidare att med utökat förfarande kan även Sanduddens 
skola samt kringliggande skolområden på höger sida om Sanduddsvägen (där en mindre skola redan 
står) utökas. Två skolor med årskurs 0-9 samt gymnasium för totalt 3000 elever skulle kunna uppföras 
i en större skolbyggnad i 3 våningar. Om en större skola byggdes i områden där inflyttningen är större 
som t.ex. Ekerövallen, Skomakartorp och Jungfrusund, skulle den vara hållbar i många decennier 
framöver. Dessa tre bostadsområden bör vara kopplade till Träkvista skola, anser invånaren. Även 
Ekebyhovsskolan rymmer en större och högre skolbyggnad med plats för fler klasser i årskurs 0-9, 
menar personen och hänvisar till att Ekebyhovskolans lokaler, enligt rapportering i lokalmedia, är i 
rivningsskick. 
 
Invånaren anser att fler skolområden inte behövs. Utifrån visionen om småstad, efterfrågan på 
hyresrätter samt inflyttningstakt till kommunen behövs istället annan typ av service samt bostäder. 
Småstadsvisionen kräver att byggandet sker på höjden med effektivare byggprojekt och 
mobilitetslösningar. Mark är inte gratis och markägare har tidigare inte ersatts som de ska. Personen 
menar vidare att Ekerö behöver fler skolplatser i riktiga skollokaler istället för baracker. Enligt denne 
sas det när att Sanduddens skola byggdes att skolan motsvarade dåvarande behov samt att hänsyn 
även tagits till framtidens befolkningstillväxt. I dag har dock flera av skolorna i tätorten sina lokaler i 
baracker, menar personen. Istället bör befintliga skolor byggas ut, effektiviseras och moderniseras. 
Personen anser att större skolor behöver byggas och inte fler små byskolor, samt att närhet till 
gymnasieskola behöver finnas på Ekerö. Markägaren har rätt att säga nej, menar denne. Personen 
anser att livslängden på en skola även beror på faktorer som att skolans funktionalitet är anpassad 
efter statistik kring mortalitetsdata, befolkning samt pendling. 
 
En boende i närområdet menar att skolans storlek innebär att upptagningsområdet kommer att vara 
hela kommunen och att det därav är oförklarligt att skolan lokaliseras drygt 1,5 km från de större 
vägarna. Personen menar att placeringen innebär att merparten av eleverna kommer att hämtas och 
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lämnas med bil vilket medför trafikkaos på Bryggavägen. Det saknas idag sammanhängande gång- och 
cykelväg från Träkvista och kommunen har inte möjlighet att påverka utbyggnad av en sådan då 
kommunen inte är huvudman för vägarna i tätorten, menar personen.    
 
Jungfrusunds samfällighetsförening anser att placeringen av den nya skolan är väldigt opassande. 
Detta då skolan flyttas från en fungerande plats intill stora aktivitets- och grönytor som kommunen 
betalat mycket för att iordningsställa, till jordbruksmark belägen intill ett industriområde samt en högt 
trafikerad led. Samfällighetsföreningen menar att det dessutom verkar som om det på skolans 
befintliga plats ska ges plats för privata aktörer och deras skolor. Självklart finns förståelse för 
utveckling, menar föreningen, men anser att det i detta fall är oklart hur den föreslagna skolflytten 
tillgodoser allmänhetens intressen och behov. 
 
Två boende på Gällstaö menar att de är positiva till anläggandet av en ny skola i Ekebyhov, eftersom 
den gamla är sliten. Den föreslagna lokaliseringen stämmer bättre överens med var de flesta elever 
bor och Bryggavägen är en bra anslutning i jämförelse med många alternativ, menar personerna. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Skolan är ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses på annan mer lämplig plats i tätorten. 
Den alternativa användning – industri – som också utpekats i översiktsplanen skulle få avsevärt större 
negativ påverkan på kulturmiljön i området. Planeringsenheten bedömer att den påverkan som skolan 
kan antas få på värdena i området är acceptabel, under förutsättning att hänsyn tas vid planens 
genomförande samt att dalen och dess natur- och kulturvärden undantas från ytterligare större 
exploatering. En strukturplan för Ekebyhovsdalen ska tas fram i syfte att skapa en samordnad plan för 
området och dess användningsområden. 
   
Synpunkten vad gäller byggnation på jordbruksmark noteras. Dock bedöms lämpliga alternativa 
lokaliseringar i tätorten saknas och skolan utgöra ett sådant angeläget allmänt intresse, att särskilda 
skäl i detta fall finns för att ta jordbruksmarken i anspråk.  De alternativa lokaliseringar som undersökts 
har utgått ifrån mark som kommunen äger, eftersom kommunen därigenom har rådighet över marken. 
För fastigheterna Brygga 1:32 och 1:6 finns dessutom redan planuppdrag för bostäder. Träkvista 3:283 
har tidigare utretts för skola i och med att ansökan om planbesked inkommit till kommunen, men med 
slutsatsen att fastigheten är för liten för att rymma skolverksamhet. Asknäs 1:4/1:299 utgör en del av 
Uppsalaåsen och ligger inom/i anslutning till område där täktverksamhet bedrivs. Området är även 
viktigt för rekreation, men framför allt bedöms platsen olämplig med hänsyn till dess lokalisering 
utifrån upptagningsområdet för skolan. Platsen skulle innebära två stora skolor (tillsammans med 
Sandudden) i tätortens västra del och ingen kommunal skola i de centrala och östra delarna. 
Planeringsenheten bedömer att lämpliga alternativa platser inte finns och att villkoret i Miljöbalken 
för bebyggelse på jordbruksmark därav är uppfyllt.  

 
Synpunkter angående bevarande av kulturmiljön och grönytorna kring slottet noteras. De ytor som tas 
i anspråk för skolan utgörs främst av jordbruksmark och fyller därav idag inte någon betydande 
funktion för det rörliga friluftslivet. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna till aktiviteter som 
scouting, skidåkning, orientering, promenader etc. Ytterligare svar kring kulturmiljön se nedan under 
rubrik Kulturmiljö.  
 
En utökning av Träkvista skola har undersökts men är inte möjlig, då ytor för detta saknas. En 
fördubbling av antalet elever skulle inte bara kräva ytterligare skollokaler, utan skulle även innebära 
behov av ytterligare ytor för parkering och skolgård. Skolan uppnår med dagens antal elever (om 
gångvägen mellan skolan och förskolan räknas in) precis den storlek på skolgård som kan anses 
lämpligt för att kravet på friyta enligt plan- och bygglagen ska uppfyllas. Idrottssalen på Träkvista skola 
rymmer inte skolans nuvarande behov, så högstadiet har idag idrottsundervisning i Mälaröhallen.  
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Planläggning för utökning av Sanduddens skola pågår. Detaljplanen möjliggör en utökning av 
skolverksamheten till en F-9 skola för ca 900 elever samt idrottshall. En större skola är inte möjlig på 
platsen, då tillräckliga ytor för detta inte finns. Utöver byggnaderna ska som nämnts ovan även ytor 
för bland annat skolgård och parkering rymmas. Behovet av ytterligare skolplatser kan därav inte 
heller tillgodoses på Ekebyhovsskolans nuvarande plats, trots en utbyggnad av skolan.  
 
Då utökning av befintliga skolområden (Sandudden undantaget) inte är möjlig eftersom ytor för detta 
saknas, finns behov av ytterligare en skola. Skolan uppförs i 2-3 plan och inte i form av baracker. De 
skolor som nu planeras i Sandudden och vid Bryggavägen för 900 elever vardera är att betrakta som 
stora skolor. Vad gäller gymnasieskola finns idag inga pågående planer för detta, men med en ökande 
befolkning kommer behovet finnas på sikt. Kommunen är markägare i det aktuella planområdet. Att 
kommunen ska ha rådighet över marken är en av orsakerna till att platsen valts. Annan typ av service 
samt bostäder planeras på flera platser i kommunen. Tillkommande bostäder medför dock ytterligare 
behov av skolplatser, varför detta inte kan prioriteras bort. Ett mer markeffektivt byggande där skolor 
och förskolor byggs i 2-3 våningar istället för en våning som tidigare ofta skett, är det som nu 
möjliggörs i pågående detaljplaner. Småstadsvisionen innebär dock även en småskalig bebyggelse och 
stor variation, varför alltför stora skolor inte är förenligt med småstadsvisionen.     
 
Prognoser för behov av skolplatser är baserade på bland annat befolkningsprognoser som i sin tur 
utgår från översiktsplanens föreslagna bebyggelseutveckling. Det går dock aldrig att förutse samtliga 
förändringar som sker över tid; som exempelvis vilka som flyttar till ett område, när generationsskiften 
sker, eller hur många som väljer skolor utanför kommunen. Även politiska inriktningsbeslut etc. kan 
komma att förändra förutsättningarna kring behovet av skolplatser.  
 
Då skolan planeras bli en kommunal skola och inte en fristående, kommer skolan inte ha hela 
kommunen som upptagningsområde. Planeringsenheten anser att placeringen intill Bryggavägen är 
bra med hänsyn till tillgänglighet och upptagningsområde. Bryggavägen utgör en del av 
huvudstrukturen i tätorten och Ekebyhovsskolan har idag både Jungfrusund och Gällstaö inom sitt 
upptagningsområde. Vad gäller GC-vägar från Träkvista så finns detta delvis utbyggt genom 
Ekebyhovsdalen och förutsättningarna för gång och cykel förbättras i och med att genomfartstrafik 
hindras på Björkuddsvägen. Det problem som finns vad gäller avsaknad av gc-vägar från Träkvista, 
utgörs främst av gena vägar mellan Träkvista och Ekerö centrum, längs Ekerövägen. Gång- och 
cykelvägnätet i tätorten ses över i arbetet med kommunens gång- och cykelvägsplan. Vad gäller 
trafiksituationen på Bryggavägen, se svar nedan under Gator och trafik.  
 
Synpunkten kring flytt av Ekebyhovsskolan noteras. Beslutet att flytta Ekebyhovsskolan och 
försäljningen av den nuvarande skoltomten, är inte en del av uppdraget om att ta fram detaljplan. Det 
uppdrag planeringsenheten arbetar efter, innebär att ta fram en detaljplan för en ny skola på den 
aktuella platsen intill Bryggavägen. Andra redan fattade politiska beslut kan därmed inte hanteras i 
detaljplanen. 
 

Miljö- och klimataspekter (MKN)  

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
Länsstyrelsen menar att dagvattenutredningen (WRS 2019) föreslår bra åtgärder för 
dagvattenhantering, men att kommunen inte har visat att åtgärderna är tillräckliga för att 
genomförandet av planen inte ska påverka möjligheten att följa MKN. Länsstyrelsen bedömer därav 
utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller 
krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten. 
Kommunen följer Roslagsvattens Checklista för dagvattenutredningar i detaljplaneprocessen (2016) 
gällande hårdgjorda ytor men Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring lämplig åtgärdsnivå för de 
icke hårdgjorda ytorna. Kommunen behöver därför komplettera handlingarna så att det framgår hur 
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hela planområdet påverkar möjligheten att följa MKN och nödvändiga åtgärder behöver säkerställas 
med planbestämmelser. Eftersom det finns markföroreningar i området behöver kommunen också 
visa hur detta beaktats gällande infiltration av dagvatten i området. 
I dagvattenberäkningarna är utgångspunkten att bollplanen kommer att bestå av naturgräs. Men 
eftersom detta inte säkerställs med planbestämmelser finns det även möjlighet att markbeläggningen 
kommer att bli konstgräs. Bollplaner med konstgräs/gummigranulat påverkar möjligheterna att följa 
MKN. Därför behöver kommunen göra beräkningar som visar att MKN kan följas oavsett om 
markbeläggningen utformas med natur- eller konstgräs alternativt reglera underlaget till naturgräs 
med en utformningsbestämmelse, anser länsstyrelsen. 
 
Miljönämnden menar att när det gäller föroreningar presenteras beräknad avskiljning för norra 
respektive södra delområdet separat. Därmed stöds inte slutsatsen om att belastningen av 
näringsämnen, tungmetaller, partiklar och olja förväntas minska, eller i alla fall inte öka, i aktuella 
tabeller (tabell 11 och 12 i dagvattenutredningen). Av tabell 12 framgår istället att de flesta ämnen i 
vattnet från södra delområdet antingen ökar eller minskar. Nämnden menar att bilden möjligen blir 
en annan om den totala belastningen beräknas, vilket hade varit bra och relevant att visa eftersom allt 
mynnar i samma recipient och ska jämföras med dess miljökvalitetsnormer.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom slutsatsen att genomförandet av detaljplanen inte bör försvåra 
möjligheten att klara miljökvalitetsnormen i recipienten Fiskarfjärden. Det är positivt att öppna 
dagvattenlösningar förordas där det är lämpligt i planområdet eftersom öppna system är flexibla och 
robusta och dagvattnet synliggörs. Nämnden är dock tveksam till att anläggningar som ska ta emot 
dagvatten från hårdgjorda ytor dimensioneras efter 2-årsregn. Anläggningar som ska ta emot 
avrinningen från de stora hårdgjorda ytorna i planens norra del, alltså från vägområden och tak, bör 
dimensioneras upp för att klara betydligt intensivare regn. Kommunen har ett ansvar för att förhindra 
skador till följd av marköversvämningar orsakade av regn upp till 100-årsnivån. Nämnden påpekar 
också att den ekologiska statusen för recipienten Mälaren-Fiskarfjärden sedan i somras bedöms vara 
måttlig, på grund av att de särskilt förorenande ämnena koppar och icke-dioxinlika PCB:er överstiger 
sina gränsvärden. Planens påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen för recipienten 
behöver därför bedömas utifrån den nya klassningen, anser miljönämnden. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har justerats avseende MKN för vatten. Nedsänkt yta 
för omhändertagande av dagvatten föreslås söder om den föreslagna fotbollsplanen, i syfte att ta höjd 
för eventuell konstgräsplan.  
 
Handlingarna har justerats så att föroreningshalter presenteras för hela området. Med 
omhändertagande av 20 mm nederbörd och väl dimensionerade och utformade 
dagvattenanläggningar är slutsatsen att föroreningsbelastningen kan minska, undantaget kadmium 
och PAH:er. Detta eftersom det för dessa ämnen på grund av osäkerheter i data och beräkningar, inte 
med säkerhet går att säkerställa varken om de skulle minska eller öka.  
 
Reningsanläggningar som ska ta emot dagvatten från hårdgjorda ytor dimensioneras för 2-årsregn 
(enligt dagvattenstrategin). Ledningsnätet som ansluter efter reningsanläggningarna föreslås 
dimensioneras för 10-årsregn för avledning av dagvatten. Handlingarna har förtydligats avseende 
detta. Dessutom har dagvattenutredningen kompletterats med en beräkning för ett 10-årsregn. 
Skyfallskarteringen indikerar inte att några av planens byggnader eller annan viktig infrastruktur tar 
skada vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

  
Bedömning av planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN har gjorts utifrån den senaste 
statusklassningen. Bedömningen är fortsatt att planen, med föreslagna dagvattenåtgärder, inte 
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riskerar att försvåra för recipienten att uppnå miljökvalitetsnormer eller försämra enskilda 
kvalitetsfaktorer som ligger till grund för statusbedömning. 
 

Hälsa och säkerhet (buller, vibrationer, förorenad mark, lukt)   

Förorenad mark 
Miljönämnden hänvisar till sitt tidigare yttrande om att en fördjupad och mer detaljerad miljöteknisk 
markundersökning skulle utföras samt att ett förslag på efterbehandlingsåtgärd skulle tas fram. 
Nämnden anser inte att den kompletterande miljötekniska markundersökning som utförts är 
fördjupande eftersom påträffade föroreningar inte avgränsats.  
 
Angående de platsspecifika riktvärden som tagits fram, anser miljönämnden med hänvisning till 
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell samt Naturvårdsverkets vägledning för riskbedömning, att skolor 
är ett typexempel på känslig markanvändning. Därav anser nämnden att argumentet för att minska 
exponeringstiden utifrån antagandet att människor vistas kortare tid vid skolor än de generella 
antagandena för känslig markanvändning, är svagt. Nämnden menar att det inte går att utesluta att 
individer kan komma att vistas inom området 365 dagar per år. Med anledning av att det är känslig 
markanvändning samt att det är befolkningens känsligaste grupp, barn, som riskerar att exponeras för 
föroreningar anser nämnden att riktvärdet för känslig markanvändning (KM) bör gälla. 
Föroreningssituationen går, enligt miljönämnden, att hantera i genomförandet av detaljplanen genom 
att efterbehandlingsåtgärder vidtas inom de delar av området som ska kunna användas för lek och 
som inte beläggs med asfalt. Åtgärdsmålet bör då vara riktvärden för känslig markanvändning. 

  
Buller 
Miljönämnden menar att det av plankarta och planbeskrivning inte framgår hur det ska säkerställas 
att ytan väster om skolbyggnaden, där Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafiken inte 
klaras, inte används för funktionerna lek, vila och pedagogisk verksamhet.  

 
Trafikförvaltningen (Region Stockholm) saknar skyddsbestämmelser i plankartan och menar att om 
frågan föreslås lösas i senare skede under bygglov finns risk att eventuella störningar missas. För 
busstrafik är det ofta lågfrekvent buller som orsakar störningar till omgivningen och risken för 
bullerstörning är störst vid hållplatser, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från 
hållplats, menar Trafikförvaltningen. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Markföroreningar 
Enligt den kompletterande miljötekniska utredning som tagits fram skriver Naturvårdsverket skriver 
att platsspecifika riktvärden bör beräknas när förutsättningarna inom ett område avviker från de som 
ligger till grund för de generella riktvärdena för KM (känslig markanvändning). I utredningen har 
antagandena gjorts att exponeringsvägen ”intag av dricksvatten” är inte aktuell, att 
exponeringsvägen ”intag av växter” är mindre än för en bostadstomt, samt att exponeringstiden är 
274 dagar/år istället för 365 dagar/år. I utredningen påpekas även att ett annat viktigt incitament för 
att anpassa riktvärden efter platsspecifika förhållanden är vikten av att jobba med hållbarhet i alla 
delar av processen. Detta för att minska risken att områden saneras och massor därmed transporteras 
från och till området, utan att det förändrar riskbilden. Utredningens slutsatser är att riskerna för hälsa 
och miljö för planerad skolverksamhet inom planområdet bedöms små eller försumbara och att krav 
på saneringsåtgärder i detaljplanen inte är nödvändiga. Planeringsenheten anser att antaganden som 
gjorts i utredningen är rimliga, då det är osannolikt att barn vistas på skolgården under årets samtliga 
dagar med hänsyn till ledigheter och sjukfrånvaro. Planeringsenheten bedömer att frågan kring 
markföroreningar är tillräckligt utredd i detaljplaneskedet. Hur markföroreningar hanteras i 
genomförandeskedet avgörs av miljönämnden tillsammans med tekniska nämnden.  
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Buller 
Att skolgårdsytan där Naturvårdsverkets riktvärden för buller överskrids inte används för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet kan inte regleras i detaljplanen. Vid utformning av skolgården ska detta 
säkerställas genom att exempelvis cykelparkering eller andra liknande funktioner placeras på ytan. 
 
Då detaljplanen reglerar att skolbyggnaden ska placeras mellan skolgården och Bryggavägen kommer 
skolgården inte utsättas för ljudnivåer över Naturvårdsverkets riktvärden. I bygglovet säkerställs att 
riktvärden för buller inomhus klaras och i detaljplan ska inte sådant regleras som redan regleras i 
annan lagstiftning. Därav bedöms ytterligare reglering kring buller i detaljplanen inte vara motiverat. 

  

Risk (farligt gods, olyckor, översvämning, ras, skred och erosion )  

Statens geologiska institut anser att det är positivt att en bedömning av risk för blocknedfall har utförts 
och arbetats in i planbeskrivningen, men undrar hur de åtgärder som krävs i byggskedet kan 
säkerställas på ett godtagbart sätt.  
 
Vidare påpekar SGI att ett förtydligande gjorts i planbeskrivningen avseende planerade förhållanden 
där det står " Upp fyllnader på upp emot 3 m kan komma att utföras i området. Den planerade 
marknivån är dock relativt plan inom majoriteten av dessa ytor, vilket bidrar till att skredrisken är liten 
då uppfyllnaderna är slutförda." SGI önskar att ta del av de stabilitetsanalyser som har utförts för att 
klarlägga frågan och anser att planen behöver kompletteras med de underlagen. Geoteknisk utredning 
avseende stabilitetsförhållandena måste utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. Framkommer det efter utredning att det erfordras 
åtgärder eller restriktion för att marken ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen, menar SGI.  
 
Alla förutsättningar (t ex belastningar i form av byggnader, uppfyllnader, trafiklast, avschaktningar 
etc.), som den nya planen medger, ska kontrolleras i den geotekniska utredningen, menar SGI. 
Inom de delar av utredningsområdet som i databasen beskrivs som ett aktsamhetsområde avseende 
risk för skred, krävs utredning av totalstabilitet för de förutsättningar som planen medger enligt 
beskrivningen ovan för att klarlägga stabiliteten (t. ex avschaktningar och uppfyllnader för skolgård 
med förbindelse mellan skolgårdens övre och nedre del).  
 
SGI påpekar även att det vid breddning av Bryggavägen med stödmur samt öppna diken för dagvatten, 
krävs utredning av totalstabilitet (inklusive laster från närliggande byggnader och anläggningar). 
 
Södertörns brandförsvarsförbund anser att det föreligger en risk mot offentliga byggnader (framför 
allt skolor) i form av t.ex. anlagd brand. Det är viktigt att ha ett trygghetstänk (såsom dolda utrymmen, 
undvika brännbart material nära fasad) i utformningen av skolan. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Information om att åtgärder som krävs för att förhindra blocknedfall under byggskedet ska 
genomföras finns i genomförandebeskrivningen. Säkerställande av åtgärder kommer att hanteras i 
byggentreprenaden. Planeringsenheten anser att markstabiliteten är tillräckligt utredd utifrån vad 
som är rimligt i detaljplaneskedet. Utförda stablitetsberäkningar visar ingen uppenbar risk för skred. I 
genomförandeskedet kommer frågan undersökas mer detaljerat. Frågan har stämts av med både 
länsstyrelsen och geoteknisk konsult som delar denna bedömning. 
 
Brandsäkerhet och trygghet ska beaktas vid utformning av skolan. 
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Kulturmiljö och fornlämningar  

Kultur- och fritidsnämnden anser att detaljplanen tagit hänsyn till nämndens tidigare synpunkter och 
rekommendationer, men vidhåller vikten av att de synpunkter och rekommendationer som lämnades 
i tidigare yttrande beaktas. Nämnden påpekar vikten av att föreslagna åtgärder som syftar till att 
motverka att vändplanen vid ridskolan används för hämtning och lämning av skolbarn fullföljs. Detta 
för att minska den negativa påverkan på slottsmiljön. Därutöver bör en utredning göras av hur 
Ekebyhovs slottspark kommer att påverkas på sikt av det kraftigt ökande slitaget, anser nämnden. 

 
Ekerö Munsö hembygdsförening anser att det är uppenbart att den föreslagna planen kommer att få 
stora negativa konsekvenser för Ekebyhovs slottsmiljö. Ekebyhovs slottsmiljö är en kulturmiljö som i 
översiktsplanen pekas ut som mycket viktig och som uppmärksammas och uppskattas även utanför 
kommunen. Det föreslagna planområdet är idag en ”buffert” mot industriområdet i öster och om det 
exploateras kommer urbaniseringen att flyttas till kanten av parkområdet, menar 
hembygdsföreningen. 
 
Ekebyhovs slotts intresseförening menar att Ekebyhovs slott - Sveriges äldsta träslott - idag lyfts fram 
som en av pärlorna i kulturens övärld. Medlemmarna i föreningen är glada och tacksamma att få vara 
med och främja och vårda verksamheten i slottet, parken och bokskogen, men känner oro för vad 
byggandet av en stor skola i närmiljön innebär. 
 
Rädda barnen menar att skogspartiet där idrottshallen föreslås placeras fungerar som skydd för 
skogen, där flera hundra inhemska och exotiska träd och buskarter planterades i Ekebyhovsparken 
mellan 1900-1915. Barn hittar alltid sina egna genvägar till skolan, och det ökar risken för slitage i 
bokskogen, parkområdet och äppelgenbanken, som i utredningen betecknas som en särskilt värdefull 
kulturmiljö, menar Rädda barnen samt Ekerö Munsö hembygdsförening. 
 
Naturskyddsföreningen anser att placeringen av skolans idrottshall är helt förkastlig. Ekebyhovs 
slottspark är unik med omistliga natur- och kulturvärden och hallens tänkta läge utgör ett obegripligt 
intrång i parken, anser föreningen. Parken är redan idag är hårt belastad av hög besöksfrekvens och 
slitage från olika aktiviteter, menar Naturskyddsföreningen och kräver en annan, för parken 
skonsammare, placering av idrottshallen. Även Ekebyhovs slotts intresseförening påpekar att 
bokskogen och slottsparken är hårt belastade och utsatta av slitage, bland annat då de används av 
många förskole- och skolgrupper samt till följd av ökad användning med nya stigar under pandemin. 
Området runt det gamla vattentornet i bokskogen blir gärna ett tillhåll med klotter, förstörelse och 
brandfara som följd, menar intresseföreningen. Parken och bokskogen är mycket uppskattade av både 
Ekeröbor och tillresande och bör därför värnas, anser Ekebyhovs slotts intresseförening.  
Naturskyddsföreningen, Ekebyhovs slotts intresseförening samt Rädda barnen anser att inte några av 
träden i allén ska tas bort för att ge plats åt den föreslagna vändytan, som enligt 
Naturskyddsföreningen och Ekebyhovs slotts intresseförening inte behövs. Av de träd som föreslås tas 
bort finns senplanterade lindar med genetiskt ursprung från lindar i parken, som tagits fram av 
Parkgruppen i syfte att ersätta dessa. Rädda barnen menar att om träden behöver tas bort ska de 
flyttas och inte fällas. Vidare menar Rädda barnen och intresseföreningen att allén är i behov av 
skötsel. Enligt Rädda barnen får kommunen kraftig kritik för undermålig skötsel av allén. 

 
En boende i intilliggande bostadsområde menar att hela Ekebyhovsdalen är skyddad för sina unika 
natur- och kulturvärden och att Ekebyhovs slott med trädgård dessutom är skyddat som statligt 
byggnadsminne. I detta område ingår Arboretum, Parkvillan samt Ekebyhovs slottsskog. Planförslaget 
innebär ett irreversibelt ingrepp i dessa skyddade områden och kan inte tillåtas, anser personen.  
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Planeringsenhetens svar: 
Planeringsenheten har förståelse för den oro som finns kring hur detaljplanens genomförande och 
skolverksamheten kommer att påverka kulturmiljön kring Ekebyhovs slott. Miljön inom planområdet 
och i dess direkta närhet kommer i viss utsträckning att påverkas, men stor vikt har i planarbetet lagts 
vid att anpassa planförslaget i syfte att minska den negativa påverkan i så stor utsträckning som 
möjligt. Det är två allmänna intressen som står i konflikt med varandra – intresset av att lämna 
kulturmiljön opåverkad och intresset av ytterligare skolplatser. Platsen där skolan föreslås ligga är i 
översiktsplanen utpekad som skola/industri. Planeringsenheten anser utifrån dessa förutsättningar, 
att en skola på platsen innebär en mindre negativ påverkan på området än om platsen skulle användas 
för industriändamål. Inom skolområdet kan flera av områdets kvalitéer bevaras och skolan därav kan 
till skillnad från industribebyggelse utgöra en övergång mellan industriområdet och kulturmiljön kring 
slottet.  
 
Då frågor kring slitage och trygghet i parken utanför planområdet är större frågor som inte bara 
påverkas av skolverksamheten, anser planeringsenheten inte att detta kan hanteras i den aktuella 
detaljplanen.   Enligt den utvecklingsplan för Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen som godkänts av 
kommunstyrelsen i april 2022, ska en lokalförsörjnings- och förvaltningsplan tas fram för Ekebyhovs 
slottsområde. Inom detta arbete bör även de frågor kring slitage och trygghet, som följer med ett ökat 
antal besökare (även vuxna), utredas.     
 
Skogen där idrottshallen föreslås placeras bedöms enligt utförd naturvärdesinventering inte inneha 
några höga naturvärden. Planeringsenheten bedömer inte heller att platsen har några särskilt höga 
rekreationsvärden i jämförelse med övriga delar av Ekebyhovsskogen. Detta då området ligger i 
norrläge i anslutning till Bryggavägen och till viss del är igenväxt av sly av gran och lövträd. Området 
bedöms främst utgöra en passage in mot övriga delar av Ekebyhovsskogen. Alternativa placeringar av 
idrottshallen har undersökts, bland annat i anslutning till Björkuddsvägen i planområdets östra del, 
men har bedömts sämre än den nu föreslagna placeringen. Den aktuella placeringen av idrottshallen 
bedöms vara den mest lämpliga sett till påverkan på kulturmiljö, naturmiljö, landskapsbild samt 
tillgänglighet och angöring.  
 
Åtgärder i form av t.ex. skyltning ska vidtas västerut på Björkuddsvägen, i syfte att så långt det är 
möjligt hindra att vändplanen vid ridhuset används för lämning och hämtning av skolbarn. Att en yta 
som uppfyller de krav som finns för att sopbilar ska kunna vända möjliggörs, är en förutsättning för att 
allén ska kunna stängas för biltrafik och därmed en förutsättning för en trafiksäker skolväg.  Träd i 
allén ska endast tas bort om det är nödvändigt för att genomföra detaljplanen. Om möjligt bör i första 
hand flytt av befintliga träd genomföras, frågan kan dock inte hanteras i detaljplanen. Länsstyrelsens 
beviljade dispens och ställda villkor ska följas. En skötselplan för planområdet samt anslutande delar 
av bokskogen har tagits fram. Skötsel av träden i allén ingår i denna.  
Ekebyhovs slott är skyddat som byggnadsminne. Skyddet omfattar själva slottet, citadellet samt 
parken i nära anslutning till slottet. Övriga delar av dalen och bokskogen runt slottet ingår inte i 
byggnadsminnet, men är i Ekerö kommuns kulturminnesvårdsprogram angivet som kulturhistoriskt 
värdefull helhetsmiljö. Området är inte riksintresse. 

 

Stad- och landskapsbild   

En person boende i intilliggande bostadsområde anser att den föreslagna skolbyggnaden inte passar 
in i stads- och landskapsbilden på platsen och därav strider mot 2 kap 6§ plan- och bygglagen. 
Skolbyggnaden planeras i minst tre våningar men det finns ingen sådan hög byggnad i närområdet, 
menar personen.  
 
 



11(58) 

 
Detaljplan för del av  GRANSKNINGSUTLÅTANDE            2022-05-25 
Ekebyhov 1:1 och del 
av Ekebyhov 1:394 
(Ny skola Bryggavägen)     
 

Planeringsenhetens svar: 
Detaljplanen möjliggör en skolbyggnad med upp till tre våningar. Då omkringliggande bebyggelse 
förekommer med upp till 2,5 våningar bedöms en byggnad i tre våningar, i närheten av Ekerö centrum, 
inte innebära någon betydande påverkan på landskapsbilden i detta avseende. Byggnadernas 
placering och utformning har anpassats med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärden 
på platsen, samt intresset av en god helhetsverkan. Bland annat ska byggnaderna placeras inskjutna i 
bakomliggande terräng, siktlinjer mot dalen ska bevaras och området i anslutning till allén ska hållas 
fritt från bebyggelse. Planeringsenheten anser därav att detaljplanens utformning är förenlig med 
hänsynskraven enligt 2 kap. 6 § PBL.     
 

Arkitektur och gestaltning  

Enligt en person boende i närområdet möjliggör planbestämmelserna en katastrofal gestaltning i ett 
skyddat kulturlandskap och kan inte anses ske varsamt eller tillvarata karaktärsdrag i omgivningen.  
 
Ägarna till intilliggande bostad anser att skolans estetiska utformning inte är förenlig med kommunens 
Gestaltningspolicy "Vackrare Ekerö", eftersom skolan föreslås med tak som utformas för att likna 
Alverbäcks tulpanodlingar. De historiska särdragen som fastighetsägarna anser är värda att spegla är 
den äldre kulturmiljön och naturen kring Ekebyhovs slott, och inte den industriella miljön som byggts 
upp de senaste decennierna.  

 
Byggnadsnämnden anser att det är positivt att tidigare planförslag reviderats vad det gäller 
byggnadens volym och material. Den nu föreslagna byggnadsvolymen som är uppbruten med träfasad, 
ansluter betydligt bättre till kultur- och naturlandskapet på platsen. Nämnden anser även att det är 
positivt att skolbyggnaden flyttats något västerut så att utblickarna över Ekebyhovsdalen från 
Bryggavägen blir mindre begränsade. Gestaltningsprogrammet har en hög ambitionsnivå avseende 
gestaltningen av såväl byggnaderna som den fysiska miljön. Gestaltningsprogrammets inriktning 
återfinns dock inte till fullo som planbestämmelser. Främst bör nämnas kulörer för fasader och tak 
menar nämnden. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Planeringsenheten bedömer att planförslaget föreslår en gestaltning som tillvaratar platsens 
karaktärsdrag, där natur- och kulturmiljön bedöms utgöra de högsta värdena. Studier har gjorts 
tillsammans med arkitekter och stadsarkitekt för att ta fram en arkitektur som är lämplig på platsen 
utifrån detta. Planbestämmelserna reglerar de viktigaste karaktärsdragen, vidare är 
planbeskrivningen vägledande i bygglov enligt rättsfall från Ekerö kommun (Drottningholm). Förslaget 
kan även komma att vidareutvecklas. Slutlig utformning avgörs i bygglovskedet. 
 
Att utforma de stora skolbyggnaderna likt äldre byggnader i dalen bedömer planeringsenheten inte 
bidra till en god gestaltning, då byggnadernas volymer skiljer sig från de mindre bostads- och 
ekonomibyggnaderna i anslutning till slottet. Istället bedöms en utformning som syftar till att bryta 
upp och tona ner upplevelsen av byggnadsvolymerna mer lämpligt på platsen.  

 
Skolbyggnadens takutformning syftar inte till att specifikt efterlikna växthusen på Brygga 1:2. 
Takutformningen syftar till att lätta upp upplevelsen av byggnadsvolymen och få den att upplevas 
mindre monoton och kompakt i jämförelse med t ex ett pulpettak på byggnadens hela längd. 
Utformningen har även som syfte att knyta an till platsens och kommunens historia med 
handelsträdgårdsverksamhet, men inte till en specifik verksamhet eller byggnad.   
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Byggnadens placering och utformning har justerats så att påverkan ska minimeras på såväl siktlinjer 
och naturvärden som intilliggande bostadsfastighet. Förslag på kulörer finns redovisat i 
planbeskrivningen, vilken är vägledande i bygglovet. 
 

Olägenhet för grannar (ljus, skugga, insyn, trafik mm)  

Ägarna till intilliggande fastighet anser att det är otydligt om bullerskydd och häckar längs 
fastighetsgränsen mot skolan och parkeringen kommer att ske, vilket oroar dem. De menar att det i 
den kompletterande bullerutredningen framgår att den ekvivalenta ljudnivån inom den del av 
fastigheten där uteplatsen finns, kommer att överstiga den rekommenderade nivån för uteplats på 
max 45 dB.  Ägarna anser att då ljudet från Bryggavägen väntas öka (enl flera beräkningar i den 
kompletterande bullerutredningen) och en stor del av den växtlighet som idag skyddar mot buller från 
Bryggavägen kommer att tas bort, finns det skäl att placera ett bullerskydd längsmed den norra 
gränsen av fastigheten. Fastighetsägarna undrar om bullerplank kommer att uppföras och vem som i 
så fall ansvarar för underhåll av detta. De undrar även om bullerskydd uppförs under byggperioden 
samt om de kommer att få en häck som skyddar mot insyn längs fastighetens västra/norra gräns. 
 
Vidare anser fastighetsägarna inte att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska påverkan 
på ägarnas fastighet. Ägarna har i ett tidigt skede haft synpunkter på att skolbyggnaden hamnar väldigt 
nära tomtgränsen. Skolan har därefter ritats om - enligt ägarnas uppfattning av flera skäl - vilket 
medfört att fasaden som vetter mot tomten flyttats två meter. Det finns fortfarande gott om utrymme 
att bygga på väster om skolbyggnaden, vilket inte tagits hänsyn till anser fastighetsägarna. De menar 
att ett alternativ skulle kunna vara att sänka taket i den delen av skolbyggnaden som är närmast deras 
fastighet. 
 
Miljönämnden påpekar att vad gäller buller från parkeringen så klaras enligt redovisade bullerkartor 
inte riktvärdet 45 dB(A) enligt Naturvårdsverket vägledning för industribuller, på delar av fastigheten 
Ekebyhov 1:523. Dessutom kommer, när skolverksamhet pågår, ljud från barn och elever som vistas 
utomhus uppstå. Nämnden menar att fastigheten Ekebyhov 1:523 ligger i ett utsatt läge och påverkas 
redan idag av trafikbuller från Bryggavägen och buller från verksamhetsområde mot öster och norr. 
Nytillkommet buller från skolgården och parkeringen kommer sannolikt ytterligare påverka 
boendemiljön negativt ur bullersynpunkt oavsett om riktvärden kommer att överskridas eller inte. Att 
ljudnivåerna från parkeringen ligger 5-15 dB(A) lägre vid bostadshuset än från trafiken på Bryggavägen 
är inte ett skäl som motiverar att bullerreducerande åtgärder är onödiga. Sänkt hastighet på 
Bryggavägen utanför skolan kommer dock ge märkbart reducerade bullernivåer från vägtrafiken 
jämfört med nuläget. Miljönämnden anser att det finns en risk att den samlade bullerexponeringen 
kommer att innebära en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) för boende på 
fastigheten Ekebyhov 1:523. För att minska denna risk anser nämnden att någon form av 
bullerskydd/insynsskydd ska uppföras mot parkeringen i norr och skolgården i väster. Utformning av 
skyddet bör göras i samråd med akustiker och boende på fastigheten Ekebyhov 1:523, anser nämnden. 
 
Enligt en person boende i intilliggande bostadsområde innebär trafiken till och från skolan en 
betydande olägenhet för närboende. Denne menar att Bryggavägen periodvis redan idag är nära sin 
maxkapacitet och att det därför inte är möjligt att tillföra ytterligare runt 2000 fordon under 
rusningstid. Trafiken kommer även att medföra betydande olägenhet i form av utsläpp, buller, ljud 
och ljus, menar personen. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Bullerutredningen och planbeskrivningen har justerats avseende slutsatser kring bullerpåverkan på 
Ekebyhov 1:523, så att text och bullerkarta överensstämmer. Möjlig placering och utförande av 
bullerskydd har undersökts av akustiker. Bedömningen är att någon form av åtgärd bör utföras längs 
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Ekebyhov 1:523:s norra fastighetsgräns, men att de akustiska kraven på åtgärden inte är så stora. 
Detaljplanen möjliggör ett plank längs fastighetsgränsen mot Ekebyhov 1:523. Frågor kring ansvar för 
plank samt detaljer kring genomförandet klargörs och besvaras av fastighetsenheten under pågående 
projektering. Buller under byggskedet regleras inte i detaljplanen utan hanteras vid genomförandet 
genom Naturvårdsverkets allmänna råd/riktvärden för byggbuller.   
 
Mellan samråd och granskning har skolbyggnaden flyttats lite längre bort från fastighetsgränsen mot 
Ekebyhov 1:523. Med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden har dock ytterligare förskjutning av 
byggnaden västerut inte bedömts möjligt. Möjligheten att sänka taket/byggnaden i den del som är 
närmast bostadsfastigheten har undersökts, men detta skulle innebära att tillräckligt stora och 
ändamålsenliga lokaler för skolverksamheten inte kan skapas.   

 
Detaljplanen beräknas generera ytterligare 1350 fordon per dygn på Bryggavägen. Angående 
Bryggavägens kapacitet se svar under rubrik ”Gator och trafik (gator, gång- och cykel, kollektivtrafik, 
bil och cykelparkering, tillgänglighet)”. Den ökade trafiken som blir konsekvensen av detaljplanen 
kommer till största delen att ske dagtid. Planeringsenheten bedömer därav inte att trafiken kan antas 
medföra en betydande olägenhet för närboende. 
 

Naturområden  

Rädda barnen anser att Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen ska göras till naturreservat. Detta ska 
göras för barns skull, innan det är för sent. Rädda barnen hänvisar även till miljöbedömningens förslag 
på naturvårds- och skyddsåtgärder, som syftar till att låta området utvecklas och inte påverka 
naturvärden negativt. Detta är viktigt för alla människor – både stora och små, menar Rädda barnen. 
 
En person boende i närområdet menar att det inom planområdet finns skyddsvärda och skyddade 
arter som förbisetts i kommunens inventeringar. Bl.a. växer, enligt personen, mistlar i flera träd inom 
området.  

 
Byggnämnden menar att eftersom några av de träd som omfattas av trädfällningsförbud står nära den 
byggbara marken i detaljplanen, finns en risk att träden kan påverkas av byggnationen eller på sikt 
behöva fällas för att inte åsamka skada på byggnaden. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Enligt kommunens översiktsplan ska natur- eller kulturreservat införas för Ekebyhovsparken och 
Jungfrusundsåsen. Arbete med att ta fram en strukturplan för Ekebyhovsdalen ska påbörjas, enligt den 
utvecklingsplan för Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen som godkänts av kommunstyrelsen i april 
2022. Därutöver har en skötselplan som syftar till att skydda och utveckla naturvärden i och i 
anslutning till planområdet, tagits fram inför detaljplanens antagande. 
 
Inga fynd av mistel finns inrapporterade i Artportalen, eller har gjorts vid genomförd 
naturvärdesinventering eller inventering i samband med framtagande av skötselplan. 
Planeringsenheten har inte heller vid platsbesök gjort några fynd av mistel inom planområdet. 
 
Försiktighet krävs vid byggnation intill värdefulla träd. Möjlighet finns att beskära träd om dessa 
riskerar att orsaka skada på byggnaderna.  
 

Skolgård 

Rädda barnen anser att den föreslagna skolgården ur ett barnperspektiv är ambitiös och genomtänkt. 
Materialet visar att det finns mycket att göra för mindre barn, men om även de äldre elevernas 
inspiration till att röra på sig har beaktats är oklart, menar organisationen. 
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Med hänvisning till formuleringar i planhandlingarna om att utformningen inte kan regleras i 
detaljplan, utan måste säkerställas i efterföljande bygglov och genomförande, undrar Rädda barnen 
hur detaljplanens intentioner och barnperspektivet kommer att följas upp vid genomförandet.  

 
En skolgård som tar hänsyn till den naturliga topografin med inslag av träd, större stenar och buskar 
och gräsytor utan några hårdgjorda ytor känns inspirerande och barn- och miljövänlig, även om 
hårdgjorda ytor också fyller sin funktion på en skolgård. För att dessa värden ska bevaras över tid krävs 
dock rätt typ av skötsel och underhåll menar Rädda barnen. Organisationen hänvisar till tidigare 
anläggandet av Sanduddens skolgård, där t.ex. endast ett fåtal träd finns kvar på grund av brist på 
vatten. Rädda barnen undrar hur framtida skötselplan ser ut, om en barn- och miljövänlig skolgård 
enligt planförslaget anläggs.  
 
Rädda barnen undrar även hur skogsmarken inom skolområdet i praktiken ska kunna bevaras enligt 
avsikterna i planbeskrivningen, med 900 lekande barn. Bokskogen ses, enligt Rädda barnen, i 
utredningen som en del av skolgården där barn bland annat kan leka och bygga kojor och kommer att 
påverkas av ökat slitage då fler människor vistas i området. Rädda barnen ifrågasätter om barnen 
kommer att tillåtas bygga kojor och klättra i träd, utan gummiasfalt eller dämpsand på marken. 

 
Eleverna i klass 2C på Ekebyhovsskolan har önskemål om att en fotbollsplan i konstgräs, bandyplan 
och klubbor samt en basketplan med två korgar ska finnas på den nya skolgården. Vidare önskar 
eleverna en karusellgunga (två sittplatser med däck som snurrar), linbana, hoppkuddar (som en kulle 
i plast som sitter fast i marken), gagaboll, parkourbana, en bred och lång rutschkana samt snurrägg 
(sådana som finns på nya lekplatsen vid nuvarande skolan). 

 
Eleverna i klass 2B önskar sig också en lång rutschkana, samt en stor parkourbana och lekland med 
linbana och en gunga med plats för två (som fanns vid Love vid skogen förut). Dessutom vill eleverna 
ha små studsmattor som är nedsänkta i marken, grönfärgade lianer i en låtsasdjungel att leka i, en 
labyrint i metall, en riktigt stor klätterställning och klättervägg. Eleverna önskar sig också att 
gymnastiksalen är nära skolan och en fotbollsplan med riktigt gräs.    
 

Planeringsenhetens svar: 
Utformningen av skolgården och de lekytor som illustreras är endast ett förslag på innehåll. Att 
möjlighet till lek/rörelse och vila finns för alla barn, även äldre elever, ska säkerställas vid projektering 
av skolgården. Vad som är bäst för barn, såväl som barns egna synpunkter, ska beaktas även vid 
genomförandet av detaljplanen samt i efterföljande skötsel och underhåll. De enheter och 
förvaltningar som ansvarar för efterkommande skeden ska säkerställa att detta efterlevs. 
 
Den del av arboretum som kommer att ingå i skolgården ska till stor del bevaras som naturmark, vilket 
regleras i detaljplanen. Dessutom gäller inom arboretumet även trädfällningsförbud. Att bygga kojor 
och klättra i träd är utvecklande och uppskattas av många barn (bland annat enligt eleverna på 
Ekebyhovsskolan). Detaljplanen ger förutsättningar till detta och det är planeringsenhetens 
förhoppning att barnen kommer att tillåtas dessa lekar. Att del av arboretumet ingår i skolgården 
kommer att innebära markslitage, men på grund av skolgårdens storlek begränsas slitaget i jämförelse 
med om mindre friyta funnits tillgänglig på platsen. Bokskogen väster om planområdet kommer inte 
att utgöra en del av skolområdet, men det är rimligt att anta att barn i större utsträckning än idag 
kommer att vistas i de östligaste delarna av skogen.  
 
Önskemål kring lekutrustning på skolgården överlämnas till fastighetsenheten som ansvarar för 
utformningen av skolgården när detaljplanen är klar. Idrottshallen kommer att ligga bredvid 
skolbyggnaden och eleverna behöver inte korsa några bilvägar för att ta sig mellan byggnaderna. 
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Gator och trafik (gator, gång- och cykel, kollektivtrafik, bil och cykelparkering, 
tillgänglighet)  

Trafiksäkerhet 
Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) anser att trafiksäkerheten (framför allt olyckor mellan person 
och fordon, men även mellan fordon och fordon) måste säkerställas. Detta då förslaget innebär en del 
vänstersvängar för att komma in och ut på skolområdet, i kombination med mycket folk i rörelse under 
ett fåtal timmar vid hämtning och lämning. Sbff påpekar att förekomsten av vissa risker i omgivningen, 
framför allt kopplat till trafiksäkerheten, har belysts i brandförsvarets tidigare yttrande. 

  
Polismyndigheten menar att hastigheter på den aktuella vägsträckan ofta överskrider skyltad 
hastighet och påpekar att det i närtid skett olyckor på platsen då fordon med för hög hastighet  
pga olika orsaker kört av vägen i 90-graders kurvan där skolan ska ligga. Hastighetsdämpande åtgärder 
bör därför prioriteras högt, anser polismyndigheten.  

 
Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden anser att det är av yttersta vikt att 
höga kravs ställs på trafikmiljön i området så att säkra trafikvägar säkerställs för barn och unga som 
ska tas sig till och från skola och idrottshall. Barn- och utbildningsnämnden menar att 
trygghetsförbättrande åtgärder för att skapa säkra skolvägar ökar möjligheten för barn och elever att 
gå och cykla vilket nämnden anser är mycket positivt. Ett minskat bilberoende gynnar både miljö och 
barnens hälsa, menar nämnden. 
 
Rädda barnen undrar om GC-banor i båda riktningar mellan Gällstaö och Ekerö C är planerade för att 
möjliggöra för eleverna att ta sig till skolan på ett tryggt och trafiksäkert sätt.  
 
Planförslagets utformning 
Byggnadsnämnden anser att trafiklösningarna behöver ses över ytterligare. Detta för att i första hand 
åstadkomma säkra lösningar med tanke på barnen och vidare för att inte försämra framkomligheten 
för trafiken på Bryggavägen.  
 
Enligt en person boende på Gällstaö, brukar det heta att man ska planera för det värsta och hoppas 
på det bästa, men att kommunen i detta fall verkar agera helt tvärt om. Denne anser att trots att 
utredningar visat att en stor del av barnen på Ekebyhovsskolan skjutsas i bil, så planerar kommunen 
för färre hämta/lämnaplatser än vid nuvarande skola. Idag finns ca 25 platser på 550 elever och det 
föreslås i planen bli 16 platser för 900 elever. Personen menar att tekniska nämnden reagerade på 
detta i samrådet men att planeringsenheten viftat bort frågan med motiveringen att man vill att folk 
ska cykla till skolan istället för att köra bil. Personen menar att planeringen sker utifrån ett 
drömscenario där hämmande stadsplanering får folk att ändra sina vanor och inte hur situationen är 
idag. Det är inte bara vanor, utan handlar om nödvändigheter för att få livspusslet att gå ihop, vilket 
kommunen inte inser, menar personen. Att det planeras för 450 cykelplatser och att vägar smalnas av 
innebär inte att föräldrar kommer att sluta skjutsa sina barn. Anledningarna till varför föräldrar 
skjutsar sina barn är många och möjligheten att cykla är för många begränsad oavsett om det finns 
cykelväg och parkering eller ej. Planeringen måste därför utgå från att många även fortsättningsvis 
behöver ta bilen för att livspusslet ska gå ihop och kommunens planeringsenhet bör lyssna på tekniska 
enheten i dessa frågor. En annan person boende på Gällstaö anser att skolbussen från Gällstaö ska 
behållas och att skolbuss ev bör införas från andra platser i syfte att minska antalet skjutsande 
föräldrar. 
 
Flera personer och företagare på Gällstaö/i Jungfrusundsområdet menar att kapaciteten för hämtning 
och lämning som sker med bil vid skolan inte är tillräcklig. Oro finns att de vänstersvängande fordon 
som ska in eller ut från skolområdet kommer att stoppa upp all trafik på Bryggavägen under 
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rusningstid. Detta medför en risk att stressade föräldrar väljer att istället släppa sina barn på 
Bryggavägen, vilket utöver ytterligare stopp i trafiken även medför en risk för barnen.  
 
Planförslaget har, enligt företagarna, brister avseende bland annat utformning och placering av 
lämnings- och hämtningszon samt busshållplatser vid skolan. Förslaget kommer att medföra att den  
redan ansträngda trafiksituationen på Bryggavägen försämras markant, vilket strider mot kommunens 
mål i översiktsplanen om en bättre infrastruktur på Ekerö.  
 
Flera personer föreslår som lösning att cirkulationsplatser anläggs vid in- och utfart till skolområdet. 
Även separat vänstersvängkörfält på Bryggavägen föreslås. En person föreslår att en längre ”lokalgata” 
som angöring för all trafik till och från skolan anläggs mellan Bryggavägen och skolan, med 
cirkulationsplats i varje ände för anslutning till Bryggavägen. 
Trafikförvaltningen upplyser om att riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik 
(RiGata-Buss) är uppdaterad. RiGata-Buss ska användas i all planering som berör busstrafik. 
 
I flera yttranden framförs synpunkter om att den föreslagna hållplatslösningen för bussen, som 
innebär att bussar blockerar sitt respektive körfält under den tid som bussen stannar vid hållplatsen, 
kommer att medföra ökade köer och risk för trafikkaos på Bryggavägen. En person boende på Gällstaö 
menar att kommunen kanske planerar att minska antalet bussar genom att dra in på skolbussarna och 
på så sätt spara in någon krona, vilket Barn- och utbildningsnämnden ger uttryck för i sitt 
samrådsyttrande. Motivet till detta är att öka cyklandet. Synpunkter har även inkommit om att det 
finns risk för omkörning när bussar blockerar körfältet och frågor har ställts kring hur det går då 
räddningstjänst, polis eller ambulans snabbt behöver ta sig fram. Hållplatslösningen kommer, enligt 
yttrandena, dessutom bidra till en dålig och irriterad trafikmiljö då övrig trafik måste stanna och vänta, 
samt risk att bilförare ökar hastigheten för att hinna med färjan. Flera personer anser att separata ytor 
behövs för bussen att stanna på. Jungfrusunds samfällighetsförening hänvisar till trafikanalysens 
formulering om att kommunen ska verka för ett ökat kollektivtrafikresande både lokalt och regionalt, 
samt att fler ska välja bilfärjan till och från Jungfrusund och undrar hur den föreslagna 
hållplatslösningen som stannar trafiken ska bidra till detta. Även om tanken är att det ska vara 
trafiksäkert för barn, är frågan om planen istället kommer resultera i ett annat agerande från stressade 
bilister, dvs att de släpper sina barn längre ifrån skolan, menar samfällighetsföreningen.  
    
Dessutom kommer större fordon såsom transporter av maskiner och båtar inte kunna passera 
busshållplatserna på grund av dess bredd, vilket kommer påverka flera verksamheter på ett mycket 
negativt sätt, då det inte finns någon annan lämplig väg för den typen av transporter till östra Ekerö. I 
och med att Björkuddsvägen föreslås stängas för motortrafik kan större fordon inte heller 
transporteras den vägen. För verksamheter som Drottningholms Entreprenad AB samt Jungfrusunds 
Marina kan det t.o.m. innebära att verksamheterna helt omöjliggörs.  
 
Enligt företagarna har kommunen framhållit att de enda konsekvenserna av föreslagna busshållplatser 
är en mer trafiksäker och tillgänglig lösning för oskyddade trafikanter och att övriga konsekvenser av 
förslaget bortsetts från, vilket inte kan accepteras. Det finns, menar företagarna, bättre lösningar för 
både busshållplatser och avlämnings- och hämtningszoner. Företagarna anser att det finns gott om 
utrymme att justera placeringen av byggnaderna och genom att flytta skolans byggnader söderut 
skulle större utrymme för avlämnings- och hämtningszonen frigöras. Det skulle även ge utrymme för 
en annan typ av busshållplats, menar företagarna och hänvisar till busshållplatsen vid Träkvista skola, 
då denna inte stoppar upp trafiken på samma sätt som en stopp-plats. Även Jungfrusunds 
samfällighetsförening hänvisar till hållplatsen vid Träkvista skola samt i den i Skärvik och menar att det 
borde kunna gå att få plats med bussen i ett separat körfält där den kan stanna utan att påverka övrigt 
trafikflöde. Därutöver kan lösningar som exempelvis gångtunnlar diskuteras för att säkra upp barnens 
säkerhet vilket bör vara det viktigaste, men det överlämnas till kommunen och planmonopolet, menar 
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samfällighetsföreningen. En person boende på Gällstaö föreslår att övergångsstället vid 
busshållplatsen flyttas längre österut. Detta skulle nog vara ännu mer säkert då det nu föreslås ligga 
precis där hämtande/lämnande föräldrar svänger ut, anser personen. En annan person undrar om det 
kommer vara obevakade övergångsställen på Bryggavägen i närområdet vid skolan. 
 
Enligt företagarna har kommunen inte beaktat de negativa konsekvenser som planförslaget får på 
verksamheterna i området kring Jungfrusund och Brygga industriområde. Föreslagen 
hastighetssänkning på Bryggavägen samt nya övergångsställen kommer att förlänga körtiden samt 
sakta ner trafiken och bidra till köbildning, vilket är negativt för verksamheterna i området.  
Planförslaget riskerar att begränsa utvecklingen av befintliga verksamheter och i visa fall att 
omöjliggöra fortsatt drift av verksamheter på östra Ekerö. Attraktiviteten för området och företagarna 
som bedriver verksamhet där reduceras och antalet arbetstillfällen kommer på sikt att minska. 
Planförslaget måste därför omarbetas så att trafiksituationen på Bryggavägen blir hållbar och 
påverkan på berörda verksamheter begränsas, menar företagarna. Även Alverbäcks ekologiska 
blommor uttrycker oro för att trafiken till och från skolan kan inverka negativt på företagets 
verksamhet. Istället förordas en trafiklösning där busslinjen dras på östra sidan av Bryggavägen, 
angränsande mot åkern i syfte att inte låsa trafiken på bryggavägen. 

 
En person boende på Gällstaö föreslår att Bryggavägens sträckning ska flyttas närmare Alverbäcks så 
att övrig vägtrafik kan skiljas från bussar och hämta/lämna-trafik. Vidare föreslår personen att en egen 
parkeringsficka ska finnas för bussar så att andra fordon kan passera. Företagare i Jungfrusund och 
Brygga industriområde anser dock inte att alternativet att flytta vägen in på Brygga 1:2 och räta ut den 
nu tvära kurvan som kommunen övervägt skulle förbättra trafiksituationen. Detta då det främst är 
busshållplatserna, övergångställena och avlämnings- och hämtningszonen som kommer försämra 
trafiksituationen. Istället för övergångsställen anser företagarna att en passage för gående och 
cyklister under vägen skulle utgöra en säker och ändamålsenlig lösning som medför mindre påverkan 
på övrig trafik.  
 
I flera yttranden uttrycks oro över att hänsyn inte ha tagits till planens konsekvenser på trafiken 
utanför skolans område. Trafiksituationen är redan ansträngd och Bryggavägen är 
underdimensionerad redan idag. Företagare i Jungfrusund och Brygga industriområde menar att 
samtliga transporter till verksamheterna söderut längs Bryggavägen, samt majoriteten av 
transporterna till och från bostadsområdena samt färjan i Jungfrusund, sker via Bryggavägen. De flesta 
privatpersoner färdas dessutom i egen bil till och från arbete, bostad och aktiviteter, bland annat på 
grund av begränsad kollektivtrafik, menar företagarna. Flera personer menar att en ny skola, 
tillsammans med att Björkuddsvägen stängs för biltrafik samt tillkommande trafik till följd av nya 
bostäder i Ekerö C, kommer att leda till trafikkaos. Med en redan hårt ansträngd trafiksituation 
kommer detta leda till att planen upphävs, menar företagare i Jungfrusund och Brygga 
industriområde. Oro finns att de boende i den östra delen av Ekerö kommer att påverkas negativt. Då 
alternativa färdvägar saknas blir de boende på Gällstaö instängda utan möjlighet att ta sig till skola 
och arbete, menar en person boende på Gällstaö. Trafiksituationen kommer, enligt personen, även 
att innebära direkt fara för skolbarnen. Frågan är hur många barn som ska behöva skadas eller t.o.m. 
dödas för att kommunen ska ta ansvar och bygga en ordentlig trafiklösning, menar personen. 
Jungfrusunds samfällighet anser inte att medborgarnas intressen alls har blivit tillgodosedda vilket 
kommer leda till minskad trivsel, ökade restider och sämre livskvalitet. 
 
Ekebyhovs slotts intresseförening anser att trafiksituationen idag är ansträngd både på Bryggavägen 
och Björkuddsvägen. Vid Ekebyhovs slott finns idag problem med parkeringsmöjligheter vid större 
evenemang och behov finns av en genomtänkt parkeringslösning för Mälaröhallen, Ekebyhovs slott 
och en eventuellt ny skola samt idrottshall, menar föreningen.  
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Tekniska nämnden anser att det finns risk att antalet personalparkeringsplatser inte kommer att vara 

tillräckligt många, samt att det bör finnas besöksparkeringsplatser inom skolområdet, då inte enbart 

skolpersonal kan förväntas vistas i skolan under dagtid. Nämnden menar även att det finns en risk för 

köbildning på Bryggavägen vid hämtning/lämning, vilket kan ha negativ inverkan på trafiksituationen 

i området.  
 
Rädda barnen undrar om det planerats för parkering av mopeder och mopedbilar samt om antalet 
parkeringsplatser – 64 st – verkligen är tillräckligt. 
 
En boende på Gällstaö undrar om en parkering finns planerad intill idrottshallen och hänvisar till att 
parkeringsproblem idag finns vid Mälaröhallen/Ekebyhovskolan, även på kvällar och helger. En annan 
person boende på Gällstaö menar att då idrottshallen förhoppningsvis kommer att nyttjas även efter 
skoltid men när skolans personal fortfarande är på plats innebär det att antalet p-platser är 
underdimensionerat. 
 
Björkuddsvägen 
Ekerö ridskola anser att det länge varit ett problem att Björkuddsvägen används för genomfartstrafik 
och att verksamheten haft dialog med kommunen kring detta. Ridskolan anser dock att det vore 
negativt om de inte hade möjlighet att välja vilken väganslutning de kan användas sig av. T.ex. kan 
hästar akut behöva transporteras till djursjukhus och det är då viktigt att detta kan ske snabbt. 
Vintertid finns risk att fastna i backen mot slottet på grund av halt väglag. Därutöver behöver 
möjligheten till vägförbindelse åt båda hållen finnas då samtliga hästar ska köras till sommarbete på 
Adelsö och resor genom Ekerö centrum vill undvikas, samt för alla ryttare och personal som snabbt 
behöver kunna ta sig både öster- och västerut. Verksamheten får dessutom ofta tunga transporter 
som behöver kunna köra in från valfritt håll. Ridskolan föreslår tre olika alternativa lösningar: 

1. Vägbom som hindrar genomfart, men som fastighetsägare och arrendatorer kan öppna 
genom digital kod. 

2. Fysiskt hinder som placeras mellan ridskolans stallplan och ridhus. 
3. Förbjuda genomfartstrafik, men med möjlighet att köra in till de olika fastigheterna från 

valfritt håll. 
 
Ridskolan föreslår att fordon och transporter som kommer västerifrån kan vända vid stallplanen, och 
de som kommer från österifrån kan vända vid ridhuset. Om vägen blev enkelriktad skulle 
verksamheten påverkas negativt, så detta är inte ett lämpligt alternativ, menar ridskolan. 
 
Flera boende på Gällstaö, Jungfrusunds samfällighetsförening samt företagare i Jungfrusund och 
Brygga industriområde anser inte att Björkuddsvägen ska stängas för biltrafik. Ett av argumenten till 
detta är att många vill använda vägen för att ta sig mellan de östra delarna av tätorten och bland annat 
skolan, idrottshallen, slottet samt ridskolan. Andra argument är att det medför ökad trafik genom 
Ekerö centrum och förbi skolan på Bryggavägen med försämrad framkomlighet på Bryggavägen, samt 
negativ påverkan på miljön då trafiken istället leds via Ekerö centrum. Enligt företagarna har detta inte 
beaktats av kommunen.  
 
En person boende på Gällstaö menar att biltrafik i allén innebär en minimal risk för skolans elever. 
Vägen är redan idag 30-skyltad, skyddad av stora träd och det finns ett dike mellan den planerade 
skolan och vägen. Personen utgår dessutom från att skolområdet kommer att avgränsas med staket. 
Därav är risken att barn tar sig upp på vägen minimal anser personen. Att planeringsenheten avfärdar 
denna väg som alternativ om det skulle inträffa ett större stopp på Bryggavägen och istället hänvisar 
till Jungfrusundsvägen är, enligt personen, i det närmaste absurt. Möjligen skulle vägen kunna göras 
enkelriktad. Personen menar att vägen antagligen föreslås stängas för biltrafik för att en separat gång- 
och cykelbana på ska slippa anläggas på sträckan, vilket går emot tekniska nämndens 
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rekommendation. Ytterligare en person boende på Gällstaö anser att det som istället skulle behövas 
är en separat gång/cykelbana längs Björkuddsvägen så att gång- och cykeltrafikanter inte behöver 
trängas med biltrafiken.  
 
Rädda barnen menar att trafiksituationen på Björkuddsvägen även måste ses över på sträckan österut 
från nuvarande Ekebyhovsskolan, Mälaröhallen och tennishallen, där det ständigt är mycket trafik och 
parkerade bilar utefter vägen. En vändplan vid ridhuset leder troligen till att fler föräldrar skjutsar sina 
barn västerifrån på Björkuddsvägen till skolan vid Bryggavägen, vilket försämrar trafiksäkerheten för 
barn som går och cyklar, menar Rädda barnen. Det finns inte behov av en vändplan vid ridhuset, då 
transporter till ridhuset fungerar idag och befintlig yta tillfredsställer sopbilens vändradie. En vändplan 
skulle återigen nagga på Ekebyhovsdalen, anser organisationen.  
 
En person boende på Gällstaö anser att cykel- och gångväg måste säkerställas i allén, så att barn kan 
cykla säkert till tennishall, Träkvistavallen och till den privata skolan som tillkommer på 
Ekebyhovsskolans nuvarande plats. 
 
Byggnadsnämnden anser att det är positivt att helt ta bort fordonstrafik på del av Björkuddsvägen 
förbi den föreslagna skolan och planlägga marken som parkmark. Nämnden påpekar att mark inte 
tagits i anspråk för att anordna vändmöjligheter i såväl i östlig som västlig riktning och menar att det 
bör säkerställas att fordonstrafik inte har möjlighet att köra på den del som planlagts som parkmark.  

 
Trafikanalys och koppling till översiktsplan 
De företagare i Jungfrusund och Brygga industriområde som yttrat sig samt Jungfrusunds 
samfällighetsförening anser att den trafikdata från 2015 som planförslaget grundar sig på inte är 
aktuell och att konsekvenserna för trafiksituationen är betydligt värre än vad som redovisas. 
Företagarna menar att de beräkningar som gjorts kring trafikflöden i trafikanalysen är felaktiga. Att 
använda Trafikverkets generella trafikuppräkningstal för Stockholms län på 1,43 % per år, är inte 
rättvisande då berört område haft en avsevärt snabbare utveckling, både vad gäller bostäder och 
verksamheter, menar företagarna. Istället måste alla aktuella trafikflöden beaktas, men i planförslaget 
har dock trafikflödena från Jungfrusund och Gällstaö inte har beaktats. Inte heller framtida trafikflöden 
från det nya bostadsområde som i översiktsplanen föreslås söder om Gällstaö, har redovisats i 
planförslaget. Företagarna anser inte heller att konsekvenserna av den föreslagna trafiklösningen har 
analyserats tillräckligt i planförslaget. De menar att trafikanalysen utgår från att cirka 500 bilar per dag 
kommer angöra den planerade skolan och utgöra ett jämt flöde under hela dagen. I verkligheten 
kommer dock det största antalet transporter till och från skolan ske cirka kl. 08 och 16 varje vardag. 
Företagarna samt Jungfrusunds samfällighet menar att ytterligare trafikflödesanalys behöver göras 
och nya trafikdata samlas in. Samtliga trafikflöden måste beaktas vid den fortsatta utformningen av 
planförslaget. 
 
Företagarna menar vidare att planförslaget inte är förenligt med kommunens gällande översiktsplan 
avseende mål om förbättrad infrastruktur och utveckling av näringslivet. Enligt yttrandet har i 
detaljplanearbetet inte alla trafikflöden och trafikslag beaktats, vilket krävs för att målet om förbättrad 
infrastruktur ska uppfyllas. Planförslaget begränsar även möjligheterna för företagare i Brygga 
industriområde och Jungfrusund att utveckla sina verksamheter och gör dem mindre attraktiva som 
arbetsgivare, för besökare samt för nyetablering av verksamheter. I yttrandet framhävs företagarnas 
betydelse för kommunen och att planförslaget, genom att inte beakta deras verksamheter, strider mot 
översiktsplanens strategiska ställningstagande om att främja näringslivet.  Företagarna menar att de 
inte motsätter sig förslaget att uppföra en ny skola på östra Ekerö, men kräver att deras synpunkter 
beaktas och att planförslaget arbetas om så att påverkan på deras verksamheter begränsas i 
möjligaste mån. Möjlighet finns att revidera planförslaget så att trafiksituationen längs Bryggavägen 
blir betydligt bättre, anser företagarna.  
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Enligt en kommuninvånare behöver en trafikutredning göras och befintligt trafikkaos vid Ekerö 
centrum åtgärdas innan ytterligare bilar kan tillkomma. Invånaren kan inte se att en utredning av 
trafikdensitet gjorts för klockan 08.00. Dessutom utgår utredningen från data från 2015 vilket bör vara 
fel, menar invånaren. I utredningen bör befintliga verksamhetsområden inkluderas och den kunskap 
som fås genom den nya utökade trafikutredningen bör användas till övriga detaljplaner, anser 
invånaren. En boende på Gällstaö menar att skolan kommer att innebära ökad trafik tillbaka mot Ekerö 
centrum då elever boende väster om skolan skjutsas till skolan. Korsningen Ekerövägen/Bryggavägen 
fungerar morgontid dåligt med långa köer redan i nuläget och detaljplanen behöver därför hantera 
hur framkomligheten för bussar och bilar kan ökas. 
 
Två personer boende på Gällstaö menar att trafiken på Bryggavägen har ökat de senaste 15 åren till 
följd av byggnation på Gällstaö och i Jungfrusund samt ökad turtäthet på Slagstafärjan. Personerna ser 
positivt på denna utveckling med ökad tillgänglighet och lokal service och menar att nästa steg 
förmodligen är utökad turtäthet i kollektivtrafiken.  
 
Jungfrusunds samfällighetsförening anser, med hänvisning till kommunens framkomlighetsplan, att 
det är oroande att kommunens planering innebär en så stor försämring av framkomligheten på den 
huvudstruktur som Bryggavägen är en del av utan att alternativ finns. Samfällighetsföreningen menar 
att den bro över till Lindö som nämns inte är planerad inom överskådlig framtid och skulle färjan över 
Vårbyfjärden försvinna skulle detta försämra framkomligheten ytterligare. Även om förbifarten kan 
medföra mindre behov av färjeförbindelsen, så medför försämrad framkomlighet på Bryggavägen i 
kombination av tillkommande bostäder vid Ekerö centrum och Ekerö strand att behovet troligen inte 
kommer att minska. Samfällighetsföreningen menar att även om kommunen tycker sig planera för 
ökad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i enlighet med översiktsplanen, så verkar det 
snarare som ett steg bakåt på samtliga tre områden. Den föreslagna trafiklösningen kommer att få 
motsatt effekt och strider därför mot översiktsplanen.  
 

Planeringsenhetens svar: 
Trafiksäkerhet 
Planeringsenheten anser att detaljplanens föreslagna åtgärder bidrar till förbättrad trafiksäkerhet på 
Bryggavägen, bland annat genom sänkt hastighet, avsmalnat gaturum samt förbättringar för 
oskyddade trafikanter. Exakt utformning av vägområdet bestäms i projekteringsskedet. 
Trafiksäkerheten ska prioriteras eftersom en skola kommer att finnas på platsen. 
 
En dubbelriktad GC-väg finns redan på hela sträckan mellan Gällstaö och Ekerö centrum. Utanför 
planområdet kan åtgärder komma att genomföras på vissa delsträckor vad gäller gc-vägens 
dimensionering och separering. Detta är åtgärder som kommer att behöva genomföras oavsett 
etablering av en grundskola på platsen. 
 
Planförslagets utformning 
Att trafikens framkomlighet på Bryggavägen delvis påverkas är en konsekvens av de intentioner för 
området och Ekerö som finns angivet i översiktsplanen. Vägen är idag bred med tillåten hastighet 50 
km/h, vilken ofta överskrids. När en skola placeras i anslutning till vägen måste andra intressen 
prioriteras. Avsikten är dock att skapa en lösning som fungerar för alla trafikslag – en balanserad 
gatumiljö. En växande befolkning innebär att fler människor måste samsas om samma ytor. Ekerö 
tätort kan inte längre räknas som landsbygd och därmed är det inte heller rimligt att biltrafikens 
framkomlighet prioriteras på andra trafikanters bekostnad. Samhällsplanering innebär avvägning 
mellan olika intressen. I detta fall har det allmänna intresset av en trygg och säker miljö i anslutning 
till skolan och därigenom barns rörelsefrihet, bedömts väga tyngre än biltrafikens framkomlighet på 
Bryggavägen. Trafiklösningen i detaljplanen leder till en balanserad gatumiljö.  

   



21(58) 

 
Detaljplan för del av  GRANSKNINGSUTLÅTANDE            2022-05-25 
Ekebyhov 1:1 och del 
av Ekebyhov 1:394 
(Ny skola Bryggavägen)     
 

Platsen har vissa givna förutsättningar som planeringen måste förhålla sig till och utgå ifrån. Att 
planera för ett scenario där alla elever skjutsas i bil till skolan är inte möjligt då detta skulle kräva att 
stora delar av skolgården istället skulle bli trafikytor. Det är inte heller effektiv markanvändning att 
planera utifrån maxkapacitet under en mycket begränsad tid av dygnet. Den föreslagna 
trafiklösningen i anslutning till skolan har tagits fram av experter på området och bedöms tillräcklig 
utifrån platsens och verksamhetens förutsättningar. Antalet parkeringsplatser har bedömts tillräckligt 
bland annat med tanke på tillgängligheten till kollektivtrafik. Det är heller ingen rättighet att ha 
tillgång till gratis parkering vid sin arbetsplats. Den exakta utformningen av parkering och trafikytor 
regleras dock inte i detaljplanen, utan avgörs i genomförandeskedet. Om ytterligare parkeringsplatser 
behöver tillskapas så hindrar detaljplanen inte detta, om det görs inom områden där parkering tillåts. 
Särskild parkering för mopeder och mopedbilar har inte föreslagits i detaljplanen. Om verksamheten i 
senare skede vill prioritera detta, tex genom att minska ner på antalet parkeringsplatser för cyklar, så 
hindrar detaljplanen inte detta. Ekebyhovsskolan har i dagsvägen inga parkeringsplatser som särskilt 
är avsatta för föräldrar som hämtar och lämnar barn. Det är skolans personalparkering samt 
Björkuddsvägen som används. Frågan om huruvida skolbuss ska erbjudas barn i olika områden är inte 
en fråga som kan hanteras i detaljplanen.  
 
Tekniska nämndens synpunkter har beaktats; kompetensen inom trafikplanering finns dock på 
planeringsenheten. 
 
Den föreslagna trafiklösningen syftar inte till att få fler att cykla till skolan, utan till att skapa 
förutsättningar för att de som vill och kan välja andra färdsätt än bil ska ha möjlighet att göra det. 
Planeringsenheten har full förståelse för att alla inte alltid har möjlighet att cykla, gå eller ta bussen, 
men om förutsättningarna finns så kan fler välja dessa färdsätt till skillnad från när möjligheten inte 
finns. Det handlar till mycket stor del om barn och ungas rörelsefrihet. Genom att prioritera ner cykel-
, gång-, och kollektivtrafik begränsas möjligheten för de som inte har möjlighet att köra bil, dvs barn 
och unga som då blir beroende av vuxna för att kunna ta sig till bland annat skola och fritidsaktiviteter. 
 
Att barn inte släpps av på Bryggavägen eller andra osäkra platser är det förälderns ansvar att se till. 
Möjlighet till körfält för vänstersvängande fordon finns i detaljplanen. Utformningen av gatan avgörs 
i genomförandeskedet. 
 
Cirkulationsplatser skulle också innebära att trafiken på Bryggavägen stoppades i ena riktningen då 
vänstersvängande fordon tar sig in och ut från skolområdet, eftersom de då har företräde framför 
trafiken på Bryggavägen. Då cirkulationsplatser dessutom skulle ta mycket mark i anspråk, bedöms 
detta som ett sämre alternativ.  
 
Synpunkt angående uppdatering av RiGata-Buss noteras. Riktlinjerna ska följas vid utformning av 
busshållplatsen.  
 
Den föreslagna hållplatslösningen är den som trafikförvaltningen förordar då den bedöms mest 
trafiksäker. Syftet med hållplatsens utformning är att omkörning inte ska vara möjligt då bussen står 
vid hållplatsen. Busshållplatsen kommer att utgöras av en kort sträcka och tiden som bussen står still 
vid hållplatsen är kort (ca 10–30 sek beroende på antal avstigande/påstigande). I dagsläget är det 2 
bussar per timme i vardera riktningen, men i framtiden upp till 3–4 bussar per timme. Att dessa 10–30 
sekunder skulle medföra ”trafikkaos” på Bryggavägen ser planeringsenheten inte som sannolikt. 
Busshållplatsens utformning begränsar kapaciteten bara marginellt och passar därmed i en 
balanserad trafikmiljö. Busshållplatsen bedöms därav inte heller innebära problem kring 
framkomligheten för utryckningsfordon.  
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Angående synpunkten att busshållplatsen skulle bidra till en irriterad och dålig trafikmiljö, så anser 
planeringsenheten att det är rimligt att bilister, såväl som trafikanter generellt, ska kunna vänta på 
att passagerare kliver av och på en buss. Denna marginal är det rimligt att förvänta sig att trafikanter 
har i sin tidsplanering och det finns därav inte skäl till dåligt beteende i trafiken. Av samma anledning 
ser inte planeringsenheten heller någon motsättning i att fler ska kunna resa med Ekeröleden. 
Hållplatslösningen bedöms inte heller medföra något hinder för ökat resande med kollektivtrafiken. 
Snarare förbättras förutsättningarna för exempelvis ökad turtäthet. Planeringen kan aldrig lösa dåligt 
beteende i trafiken. Den kan skapa förutsättningar, men det är ytterst varje bilists ansvar att bidra till 
en bra och säker trafikmiljö genom att t.ex. följa tillåten hastighetsbegränsning samt visa hänsyn till 
andra trafikanter.  
 
Den trafikanalys som gjorts visar att den föreslagna trafiklösningen, samt Bryggavägen generellt, 
klarar den trafik som skolan genererar. Planeringsenheten anser att en hållbar trafiklösning innebär 
en balanserad trafikmiljö där samtliga trafikslag ges utrymme. Därmed ges samma förutsättningar 
och tillgänglighet för samtliga invånare, även de som inte är bilburna. Förbättrad tillgänglighet för 
övriga trafikslag samt ökad valfrihet av färdsätt, bör även kunna få positiva effekter för många av 
verksamheternas kunder och anställda.  
 
Olika former av gatulösningar där biltrafiken skulle separeras från all övrig trafik bedöms olämpligt på 
platsen. Detta skulle utöver att ta mycket mark i anspråk, även skapa en gatumiljö (trafikled) som inte 
är lämplig i en småstadsmiljö. En gata där biltrafikens framkomlighet prioriteras framför andra 
trafikslag, innebär en barriär för övriga trafikanter och utgör en oattraktiv gatumiljö att vistas i till 
följd av bland annat höga bullernivåer.  
 
Att körbanan mellan kantsten kommer bli 3,5 m betyder inte att bredare transporter inte kan ske. 
Transporter med upp till 5 m bredd kan tillgodoses genom utformning. Övergångsstället vid 
Gustavavägen har samma dimensionering som den föreslagna gatuutformningen i detaljplanen. 
Endast enstaka transportdispenser för breda transporter på Bryggavägen har givits de senaste åren. 
Under förutsättning att transporter inte sker utan dispens finns därav inget behov av extra breda 
transporter på Bryggavägen. Vad gäller Björkuddsvägen som alternativ väg för transporter så är vägen 
redan idag för smal och i övrigt direkt olämplig för större transporter. 
 
Att flytta skolbyggnaderna söderut är inte möjligt då detta skulle få en alltför stor påverkan på 
kulturmiljön i området samt att tillräcklig friyta för skolans elever inte skulle finnas. Busshållplatsen 
har inte föreslagits som ett separat körfält dels på grund av utrymme saknas för detta, men framför 
allt på grund av att detta bedöms skapa en mindre trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter då 
biltrafiken ges möjlighet att passera bussen vid hållplatsen. Gångtunnel är inte heller lämpligt på 
platsen då detta tar mycket mark i anspråk och dessutom riskerar att upplevas av barn som en otrygg 
plats. Övergångsställenas placering och annan utformning av vägområdet bestäms vid projektering av 
gatan. 
  
Parkeringsbehovet för slottet eller Mälaröhallen ingår inte i planuppdraget och kan därav inte lösas i 
detaljplanen. Det kan dock tilläggas att det inte är möjligt att genom detaljplan tillgodose 
parkeringsbehovet vid större evenemang överhuvudtaget, eftersom det inte är resurseffektivt att 
planera för en peakbelastning som uppstår någon gång per år. Evenemangens storlek får anpassas 
efter områdets förutsättningar och inte tvärtom. Detaljplanen möjliggör att ytterligare parkering 
tillkommer i området, vilken skulle kunna användas som komplement till befintliga parkeringar vid 
större evenemang. 
 
Separat parkering för idrottshallen finns inte föreslaget i detaljplanen. Eftersom 
föreningsverksamheten väntas pågå huvudsakligen utanför skoltid, kan skolans parkering användas 
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även för idrottshallen. Att anlägga separat parkering för idrottshallen finns det inte plats för och det 
är inte heller en effektiv markanvändning. 
 
Björkuddsvägen 
Planförslaget innebär att gång- och cykelväg säkerställs på sträckan förbi planområdet. För sträckor 
utanför planområdet kan frågan inte hanteras i detaljplanen, men genom avstängning för biltrafiken 
på en del av Björkuddsvägen, kommer antalet bilar på den del som fortfarande har biltrafik minska. 
Mindre ändringar av utformningen på Björkuddsvägen kommer ses över i syfte att tydliggöra den nya 
balansen mellan gång-/cykel- och biltrafiken. På grund av vägens bredd är det idag redan förbjudet 
att parkera längsmed vägen. Planeringsenheten ser inte att en vändplan vid ridhuset i sig, skulle få fler 
föräldrar att skjutsa sina barn västerifrån. Att möjlighet finns att ordna en vändyta som uppfyller 
sopbilens krav på svängradie och väglutning är dock en förutsättning för att detaljplanen ska kunna 
genomföras. 
 
Då Björkuddsvägen på sträckan genom planområdet stängs för biltrafik gäller detta även ridskolans 
verksamhet. Eftersom en alternativ väg som är bättre lämpad för motorfordon finns västerut, ser 
planeringsenheten inte att det finns några betydande skäl till att transporter till och från ridskolan 
behöver ske österut genom allén. Björkuddsvägen västerut från ridskolan vinterunderhålls och med 
rätt typ av däck på bil och transport, bedöms transporter kunna ske även vintertid. Om behov finns kan 
i undantagsfall vid exempelvis större tävlingar, biltrafik tillåtas i allén genom tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter. Syftet med att stänga allén för biltrafik är i första hand att skapa en trafiksäker miljö 
för skolbarnen, vilket medför att lösningar som innebär att biltrafik fortsatt kan finnas i allén – även 
om genomfartstrafik hindras – inte bedöms lämpliga.  
 
Det är inte bara risken att barn under skoldagen kan komma att springa upp på vägen som beaktas i 
detaljplanen, utan även det faktum att ett stort antal barn under morgon- och eftermiddagstid 
kommer att använda allén för att gå eller cykla till skolan. Planeringsenheten ser inte att en väg som 
byggts för trafik med häst- och vagn och där alternativa vägar finns, kan anses ha en sådan betydelse 
för vägnätet att det är motiverat att prioritera ner trafiksäkerheten för barn. Planeringsenheten anser 
inte heller att trafiksäkerheten kan prioriteras ner utifrån de argument som framförts kring ökade 
utsläpp, ökad trafik i Ekerö centrum samt längre körtid för att ta sig mellan exempelvis Mälaröhallen 
och tätortens östra delar. På samtliga dessa områden bedöms förbudet mot biltrafik i allén medföra 
marginell skillnad, medan påverkan på barnens skolväg och utemiljö bli betydande. Eftersom allén 
skapades för häst och vagn har den rätt dimensionering och utformning för gång- och cykeltrafik. Även 
med en separat GC-väg är den befintliga vägen för smal för biltrafik. Planförslaget innebär att den 
befintliga infrastrukturen används för de trafikslag som den är mest lämpad för. Därutöver skulle 
anläggandet av en gång- och cykelväg parallellt med allén innebär en betydande påverkan på 
kulturmiljön. Enligt kulturmiljöanalysen har alléns sträckning genom jordbrukslandskapet ett högt 
värde och anläggningar som konkurrerar med allén som axial struktur i det öppna landskapet bedöms 
få stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
 
Trafikanalys och koppling till översiktsplan 
Den trafikanalys som utgör underlag för detaljplanen togs fram under 2019 som underlag till 
detaljplanen. Analysen har utgått från en trafikmätning som gjorts 2015, men har i sin prognos räknat 
med trafik till och från Gällstaö, färjan samt kända exploateringar, däribland bebyggelseutvecklingen 
i Jungfrusund, plus en 0,5% årlig tillväxt. Dessutom antas i analysen att 40% av barnen kommer 
skjutsas, medan det idag bedöms vara ca 25% av eleverna som skjutsas till skolan. Observera att 40% 
av eleverna inte innebär lika många fordon, då det i en del av bilarna kan skjutsas flera syskon. Detta 
innebär att prognosen enligt trafikanalysen hamnar på 10 600 fordon vid mätpunkt 3 (korsningen 
Paradisvägen) och med Stockholms läns snitt på 1,43% tillväxt per år hamnar siffran på 8778 
fordon/dygn. Prognosen för 2040 är enligt trafikanalysen på sträckan förbi skolan 8750 fordon, 
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plus/minus 10%. Bryggavägens kapacitet på sträckan förbi skolan bedöms vara 11 650 fordon/dygn. 
Dagens trafikintensitet ligger på 5 700 fordon/dygn, vilket är 48,9% av den teoretiska kapaciteten. De 
beräkningar av belastningsgrad som gjorts i trafikanalysen för tre befintliga korsningar norr om skolan, 
visar att några kapacitetsproblem i korsningarna inte uppstår till följd av detaljplanen. Beräkningen 
har utgått från trafikflöden under morgonens maxtimme år 2040. Ingen infrastruktur klarar uppgiften 
om alla försöker åka samtidigt, men detaljplanen medför inte att kapaciteten under maxtimmen når 
sin maxnivå.  
 
Trafik från det i översiktsplanen utpekade bostadsområdet söder om Gällstaö (vid Barrudden) har inte 
räknats med i trafikanalysen. Detta med anledning av att uppdrag om detaljplan, positivt planbesked 
eller liknande beslut inte finns för området. Vid en eventuell detaljplan för platsen kommer trafiken, 
precis som andra förutsättningar, analyseras och hanteras inom den detaljplaneprocessen.   
 
Trafiksituationen inom och i direkt anslutning till Ekerö centrum kan inte hanteras inom detaljplanen 
för skolan vid Bryggavägen. Detta utreds och hanteras inom pågående detaljplanearbete för Ekerö 
centrum (bussdepån).  
 
I såväl kommunens översiktsplan som Trafikstrategin och Framkomlighetsplanen framgår att målet 
om ett tillgängligt transportsystem endast kan uppnås genom att gång-, cykel- och kollektivtrafik 
prioriteras i större utsträckning. Inom internationell forskning har det länge varit känt att genom att 
prioritera biltrafikens framkomlighet ökar bilresandet, vilket leder till ny trängsel och köer. Men genom 
att optimera och prioritera de effektivaste transportslagen kommer framkomligheten för alla 
trafikslag att öka. Det handlar om att skapa förutsättningar för att de som vill och kan välja andra 
färdsätt ska ha möjlighet till detta, vilket i sin tur minskar trängseln för de trafikanter som av olika 
anledningar måste köra bil. Ett av översiktsplanens strategiska ställningstaganden är att kommunen 
ska verka för ökat kollektivtrafikresande och god trafiksäkerhet, särskilt för fotgängare och cyklister. 
Den i detaljplanen föreslagna trafiklösningen bedöms minska kapaciteten på Bryggavägen med ca 4-
6%. Detta bedömer planeringsenheten är en acceptabel påverkan på verksamheterna i området, i 
förhållande till intresset av en ny skola. Planeringsenheten anser att detaljplanen i högsta grad följer 
de ställningstaganden och avsikter som uttrycks i såväl översiktsplanen, trafikstrategin och 
framkomlighetsplanen som de nationella transportpolitiska målen samt barnkonventionen.  
 
Färjeledens framtid kommer att utredas separat. Färjan tar idag hand om 8% av den 
kommungränsöverskridande biltrafiken. Skulle färjan försvinna, innebär det en minskning av 
trafikintensiteten på Bryggavägen, eftersom den genomgående trafiken också skulle försvinna. 
Trafikmängden som idag åker söderut på Bryggavägen för att nå färjan, är större än mängden trafik 
från Gällstaö och Jungfrusund som idag använder färjan och behöver åka åt annat håll för att nå E4:an. 
Trafikanalysen har därför tagit hänsyn till ett scenario med en färja vilket medför den högst tänkbara 
trafikbelastningen på Bryggavägen. 

 
Sammantaget bedömer planeringsenheten, utifrån förutsättningarna på platsen, det allmänna 
intresset som skolan utgör, samt utifrån ställningstaganden i översiktsplanen och trafikstrategin, att 
detaljplanen innebär en lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. 

 

Tekniks försörjning (VA, dagvatten, el/tele, värme, energiförsörjning, avfallshantering, 
räddningstjänst, skötsel, renhållning och underhåll)  

Tekniska nämnden menar att det av dagvattenutredningen framgår det att planerade skelettjordar 
och plantering längs Bryggavägen är tänkta att omhänderta och rena dagvatten både från 
kvartersmark och allmän plats. I det fall skolan i framtiden inte längre skulle vara i kommunal ägo, bör 
inte tekniska nämnden ansvara för någon del av skolans dagvattenhantering. Tekniska nämnden anser 
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vidare att det är olämpligt att föreskriva en specifik teknisk lösning (skelettjordar) i plankartan, 
eftersom alternativa anläggningstekniska lösningar kan finnas eller utvecklas.  

 
Miljönämnden anser att de dagvattenåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen är lämpliga och 
ändamålsenliga för att fördröja och rena dagvattnet inom området. Det är positivt att 
planbestämmelser införts i syfte att säkerställa de föreslagna dagvattenåtgärderna. När det gäller det 
dimensionerande flödet (2-årsregn) kommer enligt dagvattenutredningen, det totala utflödet från 
planområdet efter fördröjningsåtgärder, minska med knappt 30 % jämfört med dagens situation. 
Miljönämnden saknar en redovisning av flödet, efter åtgärder, fördelat på norra respektive södra 
delområdet. I detta sammanhang hade en sådan uppgift varit värdefull då det norra delområdet ska 
kopplas på befintligt ledningsnät längs Bryggavägen som enligt uppgift från Roslagsvatten kan vara 
underdimensionerat. 
 
Roslagsvatten påpekar att Ekerövatten AB har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten för området. Enligt Roslagsvatten finns kapacitet för samtliga VA-tjänster, under 
förutsättning att dagvattenflödet från fastigheten inte ökar (vilket redovisas i planbeskrivning och 
dagvattenutredning). Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och väghållaren är oklar gällande 
dagvattenhantering i områdena för träd i skelettjord respektive plantering. Gräns mellan kvartersmark 
och allmän platsmark för gata är placerad mitt i områdena för träd i skelettjord och plantering. 
Roslagsvatten kommer inte att bygga ut dessa anläggningar eller ta ansvar för dess skötsel. Som 
framförts i Roslagsvattens samrådsyttrande behöver allmän platsmark avsatt för VA-huvudmannens 
dagvattenanläggningar finnas för att VA-huvudmannen ska kunna äga och drifta dessa. 
 
Roslagsvatten menar att i enlighet med önskemål från Brandförsvaret ska brandpost om minst 600 
l/min finnas i närheten. Avstånd mellan brandposter bör ej överstiga 150 m i områden med 
konventionell brandvattenförsörjning (den generella utgångspunkten för brandvattenförsörjning i 
tätbebyggt område). Idag finns en brandpost i Bryggavägen, längst österut i planområdet. För att förse 
skolbyggnaden längst västerut i planområdet med brandvatten bör ytterligare en brandpost placeras 
i området. Denna bekostas av fastighetsägaren, men ingår i den allmänna VA-anläggningen. 
 
Ellevio påpekar att för att försörja ny bebyggelse etableras en ny nätstation inom planområdet. 
Ellevios bedömning förutsätter att ny bebyggelse ansluts till fjärrvärme. Befintlig luftledning genom 
planområdet kommer behöva markförläggning och Ellevio förutsätter att u-område genom planen 
avser elledningen. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Bestämmelsen i plankartan om att träd i skelettjord ska finnas har inte enbart som syfte att hantera 
dagvatten. Träden bedöms även vara ett viktigt inslag i gatumiljön längs Bryggavägen, i syfte att bidra 
till ett tydligare och mer attraktivt gaturum. Därav anser planeringsenheten att det i detta fall är 
motiverat att reglera att träd ska finnas. Dagvatten från kvartersmark och allmän plats ska hanteras 
inom respektive användningsområde. Illustrationer som visar dagvattenåtgärder har justerats så att 
detta tydligare framgår. 
 
Dagvattenutredning och planbeskrivning har justerats vad gäller dagvatten. Flöden från norra 
respektive södra delområdet redovisas separat. Fördröjningsmagasin föreslås under 
personalparkeringen för att exploateringen inte ska medföra ökade flöden från den norra delen av 
planområdet.  

 
Möjlighet att förlägga elledning finns i plankartan i u-område och i gång- och cykelvägen.  
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Barnkonsekvenser  

Socialnämnden anser att tillgänglighetsaspekterna tydligt är beaktade och att en uttömmande 
barnkonsekvensanalys har tillfogats underlaget. Socialnämnden har därför inget att erinra utifrån de 
aspekter som rör socialnämndens ansvarsområde. 

 
Rädda Barnen hänvisar till artikel 2,3 och 6 i Barnkonventionen och menar att barn påverkas av hur  
natur- och kulturarv förvaltas. Barnens miljö gäller inte bara i skolan och på skolgården, utan 
omfattar även det omgivande landskapet. Platsens natur- och kulturvärden innebär att byggnation 
inte ska ske på platsen. 
 

Rädda barnen anser att särskolans placering i skolhusets östra del med en egen avskild utegård och 
tillgång till den övriga skolgården verkar genomtänkt. Organisationen ifrågasätter dock om det är 
förenligt med trygghet, trivsel och säkerhet att bygga en skola för 900 elever. Rädda barnen påpekar 
även att eftersom lokalritningar inte ingår i materialet utgår organisationen från att idrottshall och 
rörelserum är dimensionerade för alla barn, samt att en funktionell ljudisolerande vikvägg planeras, 
om hallen ska kunna delas av klasser. Detta för att undvika Mälaröhallens lösning, som är förödande 
ur arbetsmiljösynpunkt för elever och personal. 

 
Enligt en boende i närområdet har kommunen inte engagerat barn som bor i bostadsområdet närmast 
planområdet och som direkt påverkas av detaljplanen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden påpekar att detaljplanens genomförande innebär en fullstor idrottshall, 
vilket nämnden anser kommer förbättra idrottsföreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet 
för barn och unga framförallt. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Planeringsenheten delar uppfattningen om att barn påverkas av natur- och kulturarv förvaltas. I det 
aktuella fallet har dock värdet av att lämna området oexploaterat vägts mot värdet av en skola och 
bedömningen gjorts att värdet av en skola i detta fall väger tyngre. Hänsyn till natur- och kulturvärden 
ska dock tas så långt det är möjligt, bland annat i syfte att bevara dessa värden till kommande 
generationer. 

 
Skolans storlek innebär en del utmaningar, men med en omsorgsfull gestaltning bedöms en trygg och 
trivsam skolmiljö kunna tillskapas på platsen.  Detaljplanen reglerar inte byggnadernas invändiga 
utformning. Detta bestäms i projekteringsskedet. Samtliga byggnader ska dock utformas så att en bra 
miljö uppnås för alla barn. 

 
Inför samråd av detaljplanen gavs eleverna på Ekebyhovsskolan möjlighet att lämna synpunkter och 
önskemål kring den nya skolan. Planhandlingarna ställdes under samrådstiden även ut i skolans 
bibliotek. Under granskning av detaljplanen fanns ett förenklat och barnanpassat material utställt på 
skolan tillsammans med en låda där eleverna kunde lämna synpunkter. Majoriteten av de barn mellan 
6 och 12 år som bor i intilliggande bostadsområden, går i Ekebyhovsskolan och har därigenom haft 
möjlighet till delaktighet. Planeringsenheten anser därav att de barn som påverkas av planen har gjorts 
delaktiga i den utsträckning som är rimligt i sammanhanget.   
 

Plankarta  

Byggnadsnämnden anser att bestämmelsen n3 bör kompletteras med att träd även får fällas av 
byggnadstekniska skäl, samt att bestämmelsen f1 bör omformuleras till att byggnad "får" och inte 
"ska" utformas som två sammanlänkande huskroppar. Nämnden menar även att den parallellgata som 
beskrivs i planen i plankartan bör markeras som gata.  
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Lantmäteriet menar att det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens 
konsekvenser för den egna fastigheten/ga:n, och att en fastighetskonsekvensbeskrivning därför bör 
upprättas. I planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plangenomförandet 
och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå 
vad detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Åtgärderna kan t.ex. illustreras 
med en fastighetskonsekvenskarta innehållande förändringar i fastighetsindelning och omfattning av 
ev. gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett 
utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå, anser 
lantmäteriet. Det anges inte heller vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs 
för genomförandet av detaljplanen, menar lantmäteriet. 
 

Enligt tekniska nämnden är det av granskningsunderlaget svårt att avgöra om idrottshallen kommer 

att kunna uppföras utan att mark utanför detaljplanen behöver ianspråktas, då utrymmet mellan 

plangränsen och idrottshallen inte är särskilt stort. Om mark utanför detaljplanen behöver 

ianspråktas, vidhåller tekniska nämnden sitt ställningstagande från samrådet om att faktiskt 

markintrång för utbyggnad av idrottshallen bör ingå i planområdet.  

 

Tekniska nämnden anser även att byggrätterna inom detaljplanen är snäva och inte ger utrymme för 

några marginaler för planerad bebyggelse. Tekniska nämnden ser därför gärna att byggrätten för 

idrottshallen förlängs med 1,5 meter på längden och bredden för att möjliggöra att idrottshallen ska 

kunna uppföras med en välplanerad planlösning och utan avsteg för måtten på idrottssalen. Tekniska 

nämnden ser även gärna att byggrätten för skolbyggnaden förlängs med minst 0,5 meter för att 

säkerställa att planerad skola ryms inom byggrätten. Nämnden vill även framföra att avståndet mellan 

idrottshallen och GC-vägen är snävt. 

 
Roslagsvatten påpekar att träden som planeras intill Bryggavägen behöver placeras utifrån 
skyddsavstånd till VA-huvudmannens befintliga ledningar. Avstånd mellan centrum ledningsgrav till 
centrum träd behöver vara minst 4 m utan skyddsåtgärder enligt Roslagsvattens Tekniska handbok. 
Byggs skelettjordar för träden, dvs en skyddsåtgärd mot rotinträngning, kan avståndet minskas. I 
plankartan mäts avståndet mellan ledning och centrum för det östra området markerat med träd1 till 
strax över 4 m. Området märkt plantering1 ligger närmare centrum ledningsgrav, men plantering utan 
träd utgör inget hinder för ledningarnas placering. Inga ledningar behöver således flyttas, menar 
Roslagsvatten. 
 
Ellevio rekommenderar av mer långsiktiga elförsörjningsskäl att E-områden inte förses med 
begränsningsbestämmelser såsom prickad mark. Nätstation bör av drifts- och underhållskäl centreras 
inom E-område och Ellevio önskar därför översyn om ytterligare justering av E-områdets läge är möjlig. 
 
En person boende i intilliggande bostadsområdet anser att detaljplanen inte följer Boverkets allmänna 
råd om redovisning av reglering i detaljplan, vilket gör bestämmelserna otydliga. Denna ifrågasätter 
vad "upprepade sadeltaksmotiv" innebär och anser även att det är otydligt vad formuleringen "Fasad 
ska utformas av trä" innebär – ska den inte utgöras av trä? Personen hänvisar vidare till att utfart i 
plankartan får ske inom användningen PARK, men att det innebär att infart till ridhuset och fastigheten 

1:392 ska ske på annat sätt, vilket omöjligt kan ske, anser personen. Dessutom slutar gång- och 
cykelvägen i ett parkområde och personen ifrågasätter därmed nyttan av en återvänds- cykelväg. Det 

kan knappast vara förenligt med användningen park att anlägga en allmän gång- och cykelväg, anser 
personen.  
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Planeringsenhetens svar: 
Planbestämmelserna n3 och f1 har formulerats utifrån vad som bedöms lämpligt på platsen. Om träd 
tillåts fällas av byggnadstekniska skäl, medför detta en risk att träd fälls för att hänsyn ska slippa tas 
till träden. Planeringsenheten anser inte heller att det är lämpligt att ändra formuleringen i 
bestämmelsen f1 till ”får” istället för ”ska” utformas som två sammanlänkande huskroppar. Detta då 
det skulle innebära att bestämmelsen förlorar sitt syfte att bryta upp skolans stora volym samt att 
skydda bakomliggande skolgård från trafikbuller.   

 
Den föreslagna parallellgatan utgör en del av skolområdet och är därför planlagd som kvartersmark 
för skola. 

 
Planhandlingarna har kompletterats avseende fastighetsrättsliga konsekvenser. 
 
Det föreslagna avståndet mellan byggrätt och plangräns vid idrottshallen bedöms tillräckligt för att 
byggnaden ska kunna uppföras utan att mark ianspråktas utanför detaljplanen. De i detaljplanen 
föreslagna byggrätterna är anpassade efter vad platsen maximalt bedöms klara av. Några marginaler 
kan därav inte ges. Således finns inte heller plats att utöka avståndet mellan idrottshallen och GC-
vägen i plankartan. Viss marginal finns dock att justera GC-vägens läge inom användningsområdet.  
 
I bestämmelsen som reglerar takutformning görs tydlig hänvisning till planbeskrivningen, i vilket 
takutformningen beskrivs i både text och bild. Planeringsenheten anser därav att bestämmelsen 
uppfyller kravet på tydlighet enligt 4 kap. 32 § PBL.  Planeringsenheten anser även att bestämmelsen 
”Fasad ska utformas av trä” motsvarar kravet på tydlighet och överensstämmer med Boverkets 
planbestämmelsekatalog. Formuleringen ”Fasad ska utgöras av trä” är en äldre formulering som 
gällde fram till mitten på 1990-talet. Enligt Boverkets allmänna råd ingår i användningen PARK även 
komplement till parkens användning; däribland gång- och cykelvägar. Begreppet utfart innefattar 
även infart, enligt Boverket 
 
För att säkerställa att transformatorstationen inte placeras för nära idrottshallen och att tillräckliga 
skyddsavstånd till stationen klaras, krävs prickmark på del av e-området. Flytt av e-området är inte 
möjligt i denna del av planområdet. 

 

Avtal och genomförande  

Trafikförvaltningen (Region Stockholm) menar att under genomförande av planen får inte 
förutsättningarna för att bedriva busstrafik försämras. Regionen förutsätter att en dialog och 
samverkan mellan kommunen, byggherrar, trafikutövaren samt Trafikförvaltningen under 
genomförandet för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet kommer att ske. Kommun och 
exploatör ska i god tid innan byggnationer påbörjas kontakta Region Stockholms trafikförvaltning. 

 

Tekniska nämnden menar att detaljplanens genomförande kommer att innebära ett stort 

kostnadsåtagande för kommunen. Kommunen behöver därför inför detaljplanens antagande anslå 

medel för samtliga åtgärder både inom och utanför planområdet som behöver finansieras av 

kommunen. Detta avser exempelvis utbyggnad av allmän plats och utbyggnad av vändplan utanför 

plankartan. Medel behöver även anslås för ökade driftskostnader.  

 

Nämnden påpekar att planstöd saknas för att stänga befintlig utfart från Brygga 1:2 (Alverbäcks 

blommor). Tekniska nämnden önskar ett förtydligande gällande hur beslut om stängning av denna 

utfart ska genomföras samt hur det kan säkerställas att en ny utfart i detta olämpliga läge inte uppförs 

igen.   
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Tekniska nämnden menar att kommunägda naturområden utanför planområdet kommer att utsättas 

för ökad belastning till följd av den planerade nya skolan. Detta kommer att innebära ökade 

driftskostnader och medel för detta behöver anslås av kommunen.   

 
Ellevio påpekar att information om planerade effektuppgifter för byggkraft och permanent anslutning 
behöver anmälas till Ellevio i god tid. Ellevio önskar även bli kallade till ledningssamordning. Åtgärder 
i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt bekostas av beställare. 
 
Alverbäcks Ekologiska Blommor AB menar att företaget inte invänder sig mot byggnationen av den 
nya skolan, villkorat att kommunen står för det vägbygge med tillhörande staket på företagets 
fastighet som muntligt överenskommits med kommunen. Överenskommet är att kommunen binder 
ihop Alverbäcks interna väg och infart öster om fastigheten med en väg som dras längs med 
Bryggavägen på Alverbäcks mark och ansluter med infarten sydväst om fastigheten. Alverbäcks 
kommer i och med byggnationen av skolan inte kunna nyttja sin östra infart med tung trafik vilket 
krävs för verksamheten. Företaget har tillsammans med kommunens tjänstemän fastställt under 
vilken period under året det är möjligt att utföra dessa åtgärder med tanke på företagets verksamhet. 
Om kommunen inte uppfyller de redan överenskomna punkterna enligt ovan, motsäger sig företaget 
byggnationen av den nya skolan. 
 

Planeringsenhetens svar: 
Dialog och samverkan ska ske med Trafikförvaltningen inför och under planens genomförande. 
Kollektivtrafikens framkomlighet ska säkerställas. 
 
Synpunkten angående kostnader noteras. Tekniska nämnden ansvarar för att medel anslås. 
 
Utfarten kommer att dras om och stängas fysiskt genom att stängsel sätts upp. Därutöver kan 
trafiknämnden besluta att utfarten ska stängas. 
 
Synpunkter angående anslutning till elnätet noteras.  
 
Avtal kring anläggande av ny utfart enligt muntlig överenskommelse, ska tecknas med Alverbäcks 
Ekologiska Blommor AB inför detaljplanens antagande. 
 

Övriga frågor  

Tekniska nämnden önskar att det förtydligas i planbeskrivningen att avfallshanteringen ska ske enligt 

kommunens råd och anvisningar samt kommunens renhållningsordning. I granskningsversionen av 

planbeskrivningen står det bara råd och anvisningar samt kommunens riktlinjer och 

rekommendationer. Därutöver bör genomförandebeskrivningen kompletteras med en skrivning om 

den planerade vändytan utanför planområdet. Tekniska nämnden påpekar även att förprojekteringen 

för Bryggavägen saknar en ritning avseende ledningspåverkan (ritning 100T0201) som det hänvisas till 

i dokumentet.  

 

Planeringsenhetens svar: 
Plan- och genomförandebeskrivningen har förtydligats kring att avfallshantering även ska ske enligt 
kommunens avfallsföreskrifter. Genomförandebeskrivningen har kompletterats med beskrivning av 
vändytan väster om planområdet. Den ritning som hänvisas till i förprojekteringen innehåller känslig 
information kring ledningar och har därför inte gjorts tillgänglig för allmänheten.  
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Inkomna synpunkter  
Nedan redovisas inkomna synpunkter. Planeringsenhetens kommentarer och ställningstaganden 
redovisas, ovan, efter varje ämne i kursiv stil sid 2-29. Samtliga yttranden samt bilagor finns i sin helhet 
att ta del av hos planeringsenheten.  

   

Statliga myndigheter   
  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen inte har visat 
att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
Dagvattenutredningen (WRS 2019) föreslår bra åtgärder för dagvattenhantering. Kommunen har dock 
inte visat att åtgärderna är tillräckliga för att genomförandet av planen inte ska påverka möjligheten 
att följa MKN. Kommunen följer Roslagsvattens Checklista för dagvattenutredningar i 
detaljplaneprocessen (2016) gällande hårdgjorda ytor men Länsstyrelsens saknar ett resonemang 
kring lämplig åtgärdsnivå för de icke hårdgjorda ytorna. Kommunen behöver därför komplettera 
handlingarna så att det framgår hur hela planområdet påverkar möjligheten att följa MKN. 
Nödvändiga åtgärder behöver säkerställas med planbestämmelser. Eftersom det finns 
markföroreningar i området behöver kommunen också visa hur detta beaktats gällande infiltration av 
dagvatten i området. I dagvattenberäkningarna är utgångspunkten att bollplanen kommer att bestå 
av naturgräs. Men eftersom detta inte säkerställs med planbestämmelser finns det även möjlighet att 
markbeläggningen kommer att bli konstgräs. Bollplaner med konstgräs/gummigranulat påverkar 
möjligheterna att följa MKN. Därför behöver kommunen göra beräkningar som visar att MKN kan 
följas oavsett om markbeläggningen utformas med natur- eller konstgräs alternativt reglera 
underlaget till naturgräs med en utformningsbestämmelse. 

 

Trafikverket  

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas positivt. 

Statens Geotekniska institut (SGI)  

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 
2020-02-06, dnr. enligt ovan. SGI är positiv till att en bedömning av risk för blocknedfall har utförts 
och arbetats in i planbeskrivningen. I planbeskrivningen står" Samtliga dessa stenar och block ligger 
idag stabilt". SGI vill dock lyfta frågan hur åtgärder som krävs i byggskedet och som nämns i geotekniskt 
utrednings PM kapitel 4 .4 .1 och i planbeskrivningen på sidan 19 kan säkerställas på ett godtagbart 
sätt.  I planbeskrivningen har ett förtydligande gjorts avseende planerade förhållanden och det står " 
Upp fyllnader på upp emot 3 m kan komma att utföras i området. Den planerade marknivån är dock 
relativt plan inom majoriteten av dessa ytor, vilket bidrar till att skredrisken är liten då uppfyllnaderna 
är slutförda.". SGI önskar att ta del av de stabilitetsanalyser som har utförts för att klarlägga frågan 
och anser att planen behöver kompletteras med de underlagen.  Vi vill uppmärksamma att geoteknisk 
utredning avseende stabilitetsförhållandena måste utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt 
IEG Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. Framkommer det efter utredning att det erfordras 
åtgärder eller restriktion för att marken ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. Vidare ska 
alla förutsättningar (t ex belastningar i form av byggnader, uppfyllnader, trafiklast, avschaktningar 
etc.), som den nya planen medger, kontrolleras i den geotekniska utredningen. Från de geotekniska 
utredningarna framgår det att delar av aktuellt utredningsområde beskrivs i databasen som ett 
aktsamhetsområde avseende risk för skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och 
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att det kan förekomma finjordar av lera eller silt. Inom detta område krävs utredning av totalstabilitet 
för de förutsättningar som planen medger enligt beskrivningen ovan för att klarlägga stabiliteten (t. 
ex avschaktningar och uppfyllnader för skolgård med förbindelse mellan skolgårdens övre och nedre 
del). Vi vill även uppmärksamma på att det vid breddning av Bryggavägen med stödmur samt öppna 
diken för dagvatten, krävs utredning av totalstabilitet (inklusive laster från närliggande byggnader och 
anläggningar). 

 

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) 

Sbff har tidigare yttrat sig i ärendet, daterat 2019-12-27. Där belyses att det finns vissa risker i 
omgivningen, framför allt kopplat till trafiksäkerheten. Utöver trafiksäkerheten föreligger en risk mot 
offentliga byggnader (framför allt skolor) i form av t.ex. anlagd brand. Sbff vill poängtera att 
trafiksäkerheten (framför allt olyckor mellan person och fordon, men även mellan fordon och fordon) 
säkerställs. Detta då förslaget innebär en del vänstersvängar (dvs. korsande av motgående körfält) för 
att komma in och ut på skolområdet. Samt mycket folk i rörelse under ett fåtal timmar (hämtning och 
lämning). Avslutningsvis vill Sbff förmedla vikten av att ha ett trygghetstänk (såsom dolda utrymmen, 
undvika brännbart material nära fasad) i utformningen av skolan. 

 

Polismyndigheten 

Lokalpolisområde Vällingby har av Ekerö Kommun fått möjligheten att yttra sig om detaljplanen enligt 
ovan. Polismyndigheten delar det som står i den samlade bedömningen i Trafikanalysen "Eftersom 
uppmätta hastigheter dock överstiger skyltad hastighet bör hastighetsdämpande åtgärder prioriteras. 
Exempelvis i samband med övergångsställen och ett avsmalnat gaturum". Polismyndigheten delar 
uppfattningen om att hastigheter på aktuell vägsträcka ofta överstiger skyltad hastighet. Det har 
dessutom i närtid skett olyckor på platsen då fordon med för hög hastighet pga olika orsaker kört av 
vägen i 90-graders kurvan där skolan ska ligga. Hastighetsdämpande åtgärder bör därför prioriteras 
högt. Polismyndigheten har i övrigt ingen erinran. 
 

Trafikförvaltningen (Region Stockholm) 

Ekerö kommun har översänt rubricerat ärende till Region Stockholm för yttrande. 
Om planen 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny skola för 900 elever med en tillhörande idrottshall inom 
fastigheten Ekebyhov 1:1. Platsen ligger inom ett kulturhistoriskt känsligt område och den nya 
bebyggelsen ska uppföras så att hänsyn tas till den kulturhistoriskt känsliga miljön där 
kulturlandskapet och naturmiljön utgör viktiga kulturbärare. Utöver att skapa förutsättningar för en 
hälsosam, trygg och utvecklande skolmiljö, syftar detaljplanen även till att i så stor utsträckning som 
möjligt bevara de höga kultur-, natur- och rekreationsvärden som finns inom och i anslutning till 
planområdet samt att bidra till hög arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen till att skapa en 
trafiksäker miljö i anslutning till skolområdet för att elever själva ska ta sig till och från skolan på ett 
säkert sätt. Planförslaget följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Skolor har dessutom hög 
planprioritering i kommunens planering. Föreslagen detaljplan ligger på gränsen mellan det som inom 
av RUFS 2050 är utpekat strategiskt stadsutvecklingsläge och sekundärt bebyggelseläge. Planområdet 
ligger cirka 1 kilometer från Ekerös centrala bytespunkt där de flesta busslinjer samt pendlarbåt som 
förbinder Mälaröarna med Brommaplan trafikerar. Ett nytt hållplatsläge föreslås avseende kopplingen 
till kollektivtrafik. Planområdet trafikeras idag av busslinjerna 301 och 303. 
 
Region Stockholms synpunkter 
Region Stockholm saknar skyddsbestämmelser i plankartan. Att hänvisa till att skyddsbestämmelser 
löses i senare skede under bygglov kan medföra att eventuella störningar missas. För busstrafik är det 
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ofta lågfrekvent buller somorsakar störningar till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid 
hållplatser, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. Regionen vill upplysa 
om att riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiGata-Buss) är uppdaterad. 
RiGata-Buss ska användas i all planering som berör busstrafik. 
 
Fortsatt arbete – genomförande 
Under genomförande av planen får inte förutsättningarna för att bedriva busstrafik försämras. 
Regionen förutsätter att en dialog och samverkan mellan kommunen, byggherrar, trafikutövaren samt 
Region Stockholms trafikförvaltning under genomförandet för att säkerställa kollektivtrafikens 
framkomlighet kommer att ske. Kommun och exploatör ska i god tid innan byggnationer påbörjas 
skicka in ”Blankett för beställning av SL medverkan” till Region Stockholms trafikförvaltning, kontakta 
bygga@sl.se för att få tillgång till blanketten. 

 

Lantmäteriet  

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-11-02) har följande noterats:  
Delar av planen som bör förbättras  
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING SAKNAS  
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna 
fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen 
medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 
princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat 
huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” I det aktuella planförslaget finns 
beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plangenomförandet och dess konsekvenser behöver 
beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens 
genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras 
med en fastighetskonsekvenskarta där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. 
gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast 
till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att 
åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning.  
 
KOSTNADER FÖR OCH INITIATIV TILL FASTIGHETSBILDNING  
Det anges inte något om vem som initierar och bekostar den fastighetsbildning som behövs för 
genomförandet av detaljplanen. 

 

Kommunala nämnder, bolag och förvaltningar  
  

Kultur- och Fritidsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden lämnade i januari 2020 en granskning till Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
på förslag till detaljplan för ny skola på Bryggavägen, del av Ekebyhov 1:1 (Dnr KFN 20/8). Ett utvecklat 
förslag till detaljplan har nu lämnats av Miljö- och stadsbyggnadskontoret för nytt yttrande från Kultur- 
och fritidsnämnden. Bedömningen är att detaljplanen kommer att medföra viss negativ påverkan på 
områdets kulturmiljövärden men genom planbestämmelser som reglerar markens anordning, 
placering och utformning av byggnader samt utformningsprinciper för skolgården, minimeras 
detaljplanens påverkan på kulturmiljön. Den sammanfattande bedömningen är att den utvecklade 
detaljplanen har tagit hänsyn till Kultur- och fritidsnämndens tidigare synpunkter och 
rekommendationer. Kultur- och fritidsförvaltningen vidhåller vikten av att de synpunkter och 
rekommendationer som lämnades i tidigare yttrande kommer beaktas. Frågor som kräver särskild 
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bevakning är den ökade trafikbeläggningen som byggnationen kommer innebära. Kultur- och 
fritidsnämnden är ytterst oroade och vill understryka vikten av att säkerställa säkra trafikvägar, särskilt 
för barn och unga som ska ta sig över vägen för att komma till idrottshallen från tidig morgon till sen 
kväll. Detaljplanen föreslår en vändplan vid ridskolan, utanför planområdet för att möjliggöra vissa 
transporter. Planen beskriver vissa åtgärder för att motverka att ytan kommer användas som 
hämtnings – och lämningsplats av skolbarn. Kultur- och fritidsnämnden vill understryka vikten av att 
dessa åtgärder fullföljs för minskad negativ påverkan av slottsmiljön. Därutöver bör en utredning göras 
av hur Ekebyhovs slottspark kommer att påverkas på sikt av det kraftigt ökande slitaget. 
 
Ärendet 
I kommunens översiktsplan 2030 med sikte på 2050 framgår att Ekerö kommun ska planera 
för utbyggnad av skola, omsorg, service samt kultur och fritid som motsvarar framtida 
befolkningsökning. Utrymme för nya skolor reserveras i översiktsplanen bland annat vid 
Bryggavägen i Ekebyhovsdalen. 
 
Kulturmiljöanalys och kulturhistorisk värdering av planområdet 
Ekebyhovsdalen har pekats ut som ett karaktärsområde med en mycket värdefull helhetsmiljö med 
stora kultur- och naturvärden i såväl Ekerös kulturmiljöprogram som i översiktsplanen. Detaljplanen 
har därför inkluderat en kulturmiljöanalys och en kulturhistorisk värdering där områdets 
värdebärande egenskaper identifierats samt vilka konsekvenser byggnationen sannolikt kommer 
medföra. Kulturmiljöanalysens slutsatser är att planförslaget innebär en inverkan på helhetsmiljön av 
kulturlandskapet. Särskilt avgörande är avståndet till allén. Vidare säger analysen att om byggnaderna 
är för visuellt dominanta kommer det innebära negativa konsekvenser för kulturmiljön som helhet. 
Den kulturhistoriska värderingen har identifierat ett antal särskilt viktiga inslag i området, vilka är: 
odlingsmarken och brukandet, Ekebyhovsallén, arboretum samt Ekebyhovs handelsträdgård. Kultur- 
och fritidsnämndens förra yttrande utgick ifrån kulturmiljöanalysen och den kulturhistoriska 
värderingen och synpunkterna som lämnades rörde hur hänsyn behöver tas till dessa inslag och 
värden. Detaljplanens genomförande innebär en fullstor idrottshall, vilket kommer förbättra 
idrottsföreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet för barn och unga framförallt. 

 

Tekniska nämnden  

 Tekniska nämnden vill framföra följande synpunkter till granskning detaljplan för ny skola 
Bryggavägen: 

1. Detaljplanens genomförande kommer att innebära ett stort kostnadsåtagande för kommunen. 

Kommunen behöver därför inför detaljplanens antagande anslå medel för samtliga åtgärder både 

inom och utanför planområdet som behöver finansieras av kommunen. Detta avser exempelvis 

utbyggnad av allmän plats och utbyggnad av vändplan utanför plankartan. Medel behöver även 

anslås för ökade driftskostnader.  

 

2. Av granskningsunderlaget är det svårt att avgöra om idrottshallen kommer att kunna uppföras 

utan att mark utanför detaljplanen kommer att behöva ianspråktas, i och med att utrymmet 

mellan plangränsen och idrottshallen inte är särskilt stort. Om mark utanför detaljplanen behöver 

ianspråktas, vidhåller tekniska nämnden sitt ställningstagande från samrådet om att faktiskt 

markintrång för utbyggnad av idrottshallen bör ingå i planområdet.  

 

3. Byggrätterna inom detaljplanen är snäva och ger inget utrymme för några marginaler för planerad 

bebyggelse. Tekniska nämnden ser därför gärna att byggrätten för idrottshallen förlängs med 1,5 

meter på längden och bredden för att möjliggöra att idrottshallen ska kunna uppföras med en 

välplanerad planlösning och utan avsteg för måtten på idrottssalen. Tekniska nämnden ser även 

gärna att byggrätten för skolbyggnaden förlängs med minst 0,5 meter för att säkerställa att 
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planerad skola ryms inom byggrätten. Tekniska nämnden vill även framföra att avståndet mellan 

idrottshallen och GC-vägen är snävt. 

 

4. Planstöd saknas för att stänga befintlig utfart från Brygga 1:2 (Alverbäcks blommor). Tekniska 

nämnden önskar ett förtydligande gällande hur beslut om stängning av denna utfart ska 

genomföras samt hur det kan säkerställas att en ny utfart i detta olämpliga läge inte uppförs igen.   

 

5. Tekniska nämnden anser att det finns risk för att antalet personalparkeringsplatser inte kommer 

att vara tillräckligt många. Tekniska nämnden rekommenderar vidare att det uppförs 

besöksparkeringsplatser inom skolområdet, då inte enbart skolpersonal kan förväntas vistas i 

skolan under dagtid. Tekniska nämnden ser också en risk för att köbildning kan komma att ske på 

Bryggavägen vid hämtning/lämning. Detta kan komma att ha negativ inverkan på trafiksituationen 

i området.  

 

6. Tekniska nämnden önskar att det förtydligas i planbeskrivningen att avfallshanteringen ska ske 

enligt kommunens råd och anvisningar samt kommunens renhållningsordning. I 

granskningsversionen av planbeskrivningen står det bara råd och anvisningar samt kommunens 

riktlinjer och rekommendationer.  

 

7. Tekniska nämnden vill även framföra att kommunägda naturområden utanför planområdet 

kommer att utsättas för ökad belastning till följd av den planerade nya skolan. Detta kommer att 

innebära ökade driftskostnader och medel för detta behöver anslås av kommunen.   

 

8. Tekniska nämnden vill även påtala att förprojekteringen för Bryggavägen saknar en ritning 

avseende ledningspåverkan (ritning 100T0201) som det hänvisas till i dokumentet.  

 

9. Genomförandebeskrivningen bör kompletteras med en skrivning om den planerade vändytan 

utanför planområdet.  

 

10. Av dagvattenutredningen framgår det att planerade skelettjordar och plantering längs 

Bryggavägen är tänkta att omhänderta och rena dagvatten både från kvartersmark (skola) och 

allmän plats (Bryggavägen). Om skolan en dag inte längre skulle vara i kommunal ägo, bör inte 

tekniska nämnden ansvara för någon del av skolans dagvattenhantering. Tekniska nämnden anser 

vidare att det är olämpligt att föreskriva en specifik teknisk lösning (skelettjordar) i plankartan, 

eftersom alternativa anläggningstekniska lösningar kan finnas eller utvecklas.  

 

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har fått möjlighet att lämna yttrande på föreliggande remiss. 
Detaljplanearbetet är nu inne i granskningsförfarandet. BUN har tidigare lämnat yttrande i aktuell 
detaljplaneprocess i samband med samrådsförfarandet 2020-02-14. Tidigare yttrande från BUN är 
fortfarande aktuellt. Barn- och utbildningsförvaltningen har kontinuerligt samrått med berörda parter 
i kommunen i arbetet med detaljplanen och är en aktiv part i det fortsatta arbetet med att bygga 
skolan. De synpunkter (företrädesvis i frågor om trafikförhållanden) som BUN tidigare lämnat i 
yttrande har omhändertagits. Granskningshandlingarna har kompletterats med ett antal utredningar 
samt även en barnkonsekvensanalys, vilket är mycket positivt. Nämnden anser att det är av yttersta 
vikt att höga kravs ställs på trafikmiljön i området. Trygghetsförbättrande åtgärder för att skapa säkra 
skolvägar ökar möjligheten för barn och elever att gå och cykla vilket nämnden anser är mycket 
positivt. Ett minskat bilberoende gynnar både miljö och barnens hälsa. Sammantaget ställer sig BUN 
positiv till detaljplanen. För kommunens skolorganisation är det avgörande att en ny skola uppförs vid 
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Bryggavägen för att kunna möta framtida bebyggelse och leva upp till vår skyldighet att erbjuda alla 
barn en skolgång. 

 

Byggnadsnämnden  

• Bestämmelse n3 bör kompletteras med att träd även får fällas av byggnadstekniska skäl. 

• Bestämmelse f1 bör omformuleras med att byggnad "får" och inte "ska" utformas som två 
sammanlänkande huskroppar. 

• Den parallellgata som beskrivs i planen bör i detaljplanekartan markeras som gata. 

• Byggnadsnämnden delegerar vidare till byggnadsnämndens presidie att formulera nämndens 
synpunkter kring trafiksituationen, som ett särskilt yttrande. 

Särskilt yttrande från byggnadsnämnden  
Nämnden anser att man behöver se över trafiklösningarna ytterligare. Detta för att i första hand 
åstadkomma säkra lösningar med tanke på barnen. Vidare för att inte försämra framkomligheten för 
trafiken på Bryggavägen ytterligare.  
Byggnadsnämndens presidie för byggnadsnämnden  
2021-12-10 
 
Bygglovsenhetens bedömning  
Bygglovsenheten kan inledningsvis konstatera att byggnadsnämndens synpunkter på planförslaget i 
samrådsskedet i stora drag beaktats och att planförslaget i granskningsskedet bedöms i större 
utsträckning anpassat till platsen och dess omgivningar.  
 
Gestaltnings /utformning  
Bygglovsenheten anser det positivt att tidigare planförslag reviderats vad det gäller byggnadens volym 
och material. Den tidigare långsträckta byggnaden i tegel har nu ersatts av en byggnadsvolym som är 
uppbruten med träfasad, vilket enligt bygglovsenheten ansluter betydligt bättre till kultur- och 
naturlandskapet på platsen. Vidare har skolbyggnaden flyttats något västerut vilket innebär att 
utblickarna över Ekebyhovsdalen från Bryggavägen blir inte fullt lika begränsade med det nya förslaget 
vilket anses som positivt. Bygglovsenheten kan konstatera att tillhörande gestaltningsprogram har en 
hög ambitionsnivå avseende gestaltningen av såväl byggnaderna som den fysiska miljön. Dock kan 
enheten konstatera att gestaltningsprogrammets inriktning inte till fullo återfinns som 
planbestämmelser. Främst bör nämnas kulörer för fasader och tak. 
 
Trafiksäkerhet  
Enheten anser det positivt att helt ta bort fordonstrafik på del av Björkuddsvägen förbi den föreslagna 
skolan och planlägga marken som parkmark. Det kan dock konstateras att detaljplanen inte tagit mark 
i anspråk för att anordna vändmöjligheter i såväl i östlig som västlig riktning. Det bör även säkerställas 
att fordonstrafik inte har möjlighet att köra på den del som planlagts som naturmark. Den nya 
lokalgatan som ska gå parallellt med Bryggavägen och syfta till hämtning/lämning av skolbarn, inte 
återfinns som användnings bestämmelse i plankartan.  
 
Värdefulla träd  
Bygglovsenheten bedömer utifrån plankartans markeringar av trädens placering av något eller några 
av dessa träd som är belägna på mark där träd endast får fällas om det krävs av naturvårds- eller 
säkerhetsskäl, är belägna väldigt nära den byggbara marken. Bygglovsenheten ser risk för att träden 
antingen kan påverkas av byggnationen eller med tiden behöver fällas alternativt beskäras för att inte 
åsamka skapa på byggnaden. 
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Socialnämnden  

Socialnämnden lämnade i februari 2020 ett yttrande i samrådsskedet avseende detaljplanen för en ny 
skola på Bryggavägen. I yttrandet framhöll nämnden att tillgänglighetsaspekter för personer med 
funktionsnedsättningar på ett tydligare sätt behöver beaktas i detaljplan och gestaltningsprogram, 
framförallt gällande utemiljön. Därtill efterfrågade nämnden en barnkonsekvensanalys för beslutet 
om detaljplan. I det förslag som nu är på granskningsremiss är tillgänglighetsaspekterna tydligt 
beaktade och en uttömmande barnkonsekvensanalys har tillfogats underlaget. Socialförvaltningen 
bedömer därför att det inte finns något att erinra utifrån de aspekter som rör socialnämndens 
ansvarsområde. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats under 
”pågående planer och byggen”. 

 

Miljönämnden  

Markföroreningar 
I miljönämndens tidigare yttrande i samband med samråd (2020-01-09, § MN 7) rekommenderade 
nämnden att en fördjupad och mer detaljerad miljöteknisk markundersökning skulle utföras. 
Miljönämnden rekommenderade även att ett förslag på efterbehandlingsåtgärd skulle tas fram. 
Den kompletterande miljötekniska markundersökning (AFRY, 2021-01-28, rev. 2021-09-04) som 
utförts är inte fördjupande i bemärkelsen att påträffade föroreningar avgränsats utan är även den en 
översiktlig markundersökning. I rapporten för undersökningen anges syftet med undersökningen vara 
att jämföra resultaten i den kompletterande markundersökningen med resultaten från den första 
markundersökningen. Syftet beskrivs också vara att skapa ett större statistiskt underlag för 
riskbedömning m.m. Den kompletterande markundersökningen visar precis som den första 
markundersökningen att det förekommer halter över riktvärdet för känslig markanvändning av DDT, 
bly och kobolt inom området. Den kompletterande markundersökningen tog även fram platsspecifika 
riktvärden. 
 
Miljöenhetens synpunkter avseende platsspecifika riktvärden 
Med anledning av hur Naturvårdsverkets riktvärdesmodell är avsedd att användas (Rapport 5976) 
bedömer miljöenheten att skolor är ett typexempel på känslig markanvändning. Detta framgår även i 
Naturvårdsverkets vägledning för riskbedömning. Argumentet för att justera 
exponeringsparametrarna i de platsspecifika riktvärden som tagits fram bygger på att människor vistas 
kortare tid vid skolor än de generella antagandena för känslig markanvändning. Det innebär i praktiken 
att individer kan exponeras för en högre dos inom skolområdet än på andra områden för känslig 
markanvändning. Eftersom det inte finns några garantier för att individer inte exponeras för 
föroreningar övrig tid är argumentet att det finns utrymme för att minska exponeringstiden svagt. För 
att göra antaganden om beteendemönster bedömer miljöenheten att likväl som att det kan antas 
förekomma individer med lägre vistelsetid än 365 dagar per år inom ett område för skolverksamhet 
bör det antas finnas individer som kan komma att vistas 365 dagar per år inom området (KM-scenario). 
Det är rimligt att anta att barn kan komma att vistas på skolgården även på fritiden. Med anledning av 
att det är känslig markanvändning samt att det är befolkningens känsligaste grupp, barn, som riskerar 
att exponeras för föroreningar bedömer miljöenheten att riktvärdet för känslig markanvändning (KM) 
bör gälla. Miljöenheten bedömer att föroreningssituationen går att hantera i genomförandet av 
detaljplanen genom att efterbehandlingsåtgärder vidtas inom de delar av området som ska kunna 
användas för lek och som inte beläggs med asfalt. Åtgärdsmålet bör då vara riktvärden för känslig 
markanvändning. 
 
Buller 
Skolgården 
En mindre yta av skolgården kommer inte att klara Naturvårdsverkets riktvärde för ekvivalent 
bullernivå på 50 dB(A) från vägtrafiken. Även den maximala bullernivån på 70 dB(A) kommer att 
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överskridas på en liten del av skolgården närmast Bryggavägen. För att klara riktvärden även på denna 
del av skolgården har bullerskyddsåtgärder i form av en skärm studerats. Skärmen ska då placeras 
väster om skolbyggnaden och är 2 meter hög och ca 45 meter lång. Planbeskrivningen anger dock att 
siktlinjerna från Bryggavägen mot Ekebyhovsdalen har ett högt värde och att en 2 m hög bullerskärm 
eller andra anordningar som skymmer sikten inte lämpligt på platsen. Eftersom det handlar om en 
mindre del av skolgården föreslås istället att denna del av skolgården inte ska användas för 
funktionerna lek, vila och pedagogisk verksamhet. Miljöenheten kan dock inte utläsa av plankartan 
eller planbeskrivningen hur det ska säkerställas att denna yta inte kommer att användas för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet. 
 
Ekebyhov 1:523 (buller från parkering) 
Parkeringen öster om skolbyggnaden kommer att trafikeras både dagar och kvällar under vardagar 
och helger. Inom parkeringen beräknas det vara ca 240 fordonsrörelser både på vardagar och helger. 
Antal leveranser till skolan inklusive sophämtning beräknas till 6-10 per vecka på vardagar. Buller från 
parkeringen vid bostadshuset har bedömts med stöd av riktvärden för industribuller och annat 
verksamhetsbuller (rapport 6538, april 2015). Planbeskrivning och bullerutredning (Ramböl 2021-01-
29, rev 2021-09-02) anger att riktvärdet 45 dB(A) klaras vid fasad på bostadshuset under de 
tidsperioder som parkeringen används. Enligt Naturvårdsverkets vägledning för industribuller så ska 
riktvärdet 45 dB(A) även klaras på andra ytor för utevistelse i bostäders närhet. Av redovisade 
bullerkartor framgår att riktvärdet på 45 dB(A) inte kommer att klaras på stora delar av fastigheten 
som ligger mot parkeringen. Ekebyhov 1:523 (buller från skolgården) När skolverksamhet pågår 
kommer ljud från barn och elever som vistas utomhus uppstå vid exempelvis lekar, spel, och idrott. 
Ljuden kan vara förhållandevis höga och variera tidsmässigt och påverkas även av var barnen befinner 
sig och hur många de är vid en tidpunkt. När det gäller buller från lekande barn på skolgårdar finns 
det inga riktlinjer eller riktvärden att använda vid bedömning av bullret. För att kunna bedöma om det 
kan föreligga risk för störning kan möjligen Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13) användas. Bullerutredningen anger att med en normal ljudisolering på cirka 25-30 
dB bör riktvärde inomhus kunna klaras med ekvivalenta ljudnivåer under 30 dB(A) och maximala 
ljudnivåer under 45 dB(A). När det gäller buller på uteplats bedöms ljudnivån tangera Boverkets 
riktvärde Leq på 45 dB(A) för industribuller. 
 
Slutsats buller 
Fastigheten Ekebyhov 1:523 ligger i ett utsatt läge och påverkas redan idag av trafikbuller från 
Bryggavägen och buller från verksamhetsområde mot öster och norr. Nytillkommet buller från 
skolgården och parkeringen kommer sannolikt ytterligare påverka boendemiljön negativt ur 
bullersynpunkt oavsett om riktvärden kommer att överskridas eller inte. Att ljudnivåerna från 
parkeringen ligger 5-15 dB(A) lägre vid bostadshuset än från trafiken på Bryggavägen är inte ett skäl 
som motiverar att bullerreducerande åtgärder är onödiga. Hastighetssänkningen på Bryggavägen 
utanför skolan är dock positiv ur bullersynpunkt och kommer ge märkbart reducerade bullernivåer 
från vägtrafiken på fastigheten jämfört med nuläget. Miljöenheten bedömer att det finns en risk att 
den samlade bullerexponeringen kommer att innebära en olägenhet för människors hälsa enligt 
miljöbalken (9 kap. 3 §) för boende på fastigheten Ekebyhov 1:523. För att minska denna risk anser 
miljöenheten att någon form av bullerskydd/insynsskydd ska uppföras mot parkeringen i söder och 
skolgården i väster. Detaljplanen medger också att plank med en högsta höjd av 2 meter får uppföras. 
För bästa möjliga effekt bör utformning av skyddet göras i samråd med akustiker och boende på 
fastigheten Ekebyhov 1:523. 
 
Dagvatten 
”Miljöenheten anser att de dagvattenåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen (WRS version 3, 
2021-10-05) är lämpliga och ändamålsenliga för att fördröja och rena dagvattnet inom området. Det 
är positivt att man i planen strävat efter att säkerställa de föreslagna dagvattenåtgärderna genom att 
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införa planbestämmelser. När det gäller det dimensionerande flödet (2-årsregn) kommer detta enligt 
dagvattenutredningen minska med knappt 30 % jämfört med dagens situation om man tittar på totalt 
utflöde från planområdet efter fördröjningsåtgärder. Miljöenheten saknar här en redovisning av 
flödet, efter åtgärder, fördelat på norra respektive södra delområdet. I detta sammanhang hade en 
sådan uppgift varit värdefull då det norra delområdet ska kopplas på befintligt ledningsnät längs 
Bryggavägen som enligt uppgift från Roslagsvatten kan vara underdimensionerad. När det gäller 
föroreningar presenteras däremot beräknad avskiljning för norra respektive södra delområdet 
separat. Därmed stöds inte slutsatsen om att belastningen av näringsämnen, tungmetaller, partiklar 
och olja förväntas minska, eller i alla fall inte öka, i aktuella tabeller (tabell 11 och 12 i 
dagvattenutredningen). Av tabell 12 framgår istället att de flesta ämnen i vattnet från södra 
delområdet antingen ökar eller minskar. Möjligen blir bilden en annan om den totala belastningen 
beräknas, vilket hade varit bra och relevant att visa eftersom allt mynnar i samma recipient och ska 
jämföras med dess miljökvalitetsnormer. Recipienten Fiskarfjärden når idag inte god ekologisk eller 
kemisk status. Problematiska ämnen som kan kopplas till dagvatten är bly, koppar och antracen (som 
ingår i gruppen PAH:er). Gällande bly och koppar förväntas föroreningsbelastningen att minska efter 
exploatering med genomförda dagvattenreningsåtgärder. När det gäller belastningen från gruppen 
PAH:er går det däremot inte att bedöma om den skulle minska eller öka på grund av stora osäkerheter 
i schablonvärden. Det rör sig dock om små mängder. Krav på rening och omhändertagande av 20 mm 
nederbörd bedöms vara en pragmatisk metod att uppnå att ca 90 % av årsnederbörden fördröjs och 
renas och att belastningen därför minskas markant. Miljöenheten ställer sig sammanfattningsvis 
bakom slutsatsen att genomförandet av detaljplanen inte bör försvåra möjligheten att klara 
miljökvalitetsnormen i recipienten Fiskarfjärden. Miljöenheten tycker att det är positivt att man 
förordar öppna dagvattenlösningar där det är lämpligt i planområdet eftersom öppna system är 
flexibla och robusta och för att dagvattnet då synliggörs. Däremot ställer vi oss tveksamma till att 
anläggningar som ska ta emot dagvatten från hårdgjorda ytor dimensioneras efter 2-årsregn. 
Dimensioneringen baseras på minimikraven för nya dagvattenanläggningar som presenteras i Svenskt 
Vatten, publikation P110, som menar att VA-huvudmannen vid gles bostadsbebyggelse bör ta ansvar 
för minst 2-årsregn. Miljöenheten menar att anläggningar som ska ta emot avrinningen från de stora 
hårdgjorda ytorna i planens norra del, alltså från vägområden och tak, bör dimensioneras upp för att 
klara betydligt intensivare regn. Det är viktigt att beakta att kommunen har ett ansvar för att förhindra 
skador till följd av marköversvämningar orsakade av regn upp till 100-årsnivån. Miljöenheten vill också 
uppmärksamma att den ekologiska statusen för recipienten Mälaren-Fiskarfjärden sedan i somras 
bedöms vara måttlig. Detta på grund av att de särskilt förorenande ämnena koppar och icke-dioxinlika 
PCB:er överstiger sina gränsvärden. Planens påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen 
för recipienten behöver därför bedömas utifrån den nya klassningen. 

 

Övriga remissinstanser  
Vattenfall  

 Vattenfall Eldistribution AB har inget att tillägga i detta ärendet. 
 

Roslagsvatten  

Roslagsvatten AB har fått rubricerad remiss daterad 3/11-21 för yttrande och har följande att 
framföra. Ekerövatten AB har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för området. 
 
Plankarta 
Träden som planeras intill Bryggavägen behöver placeras utifrån skyddsavstånd till VAhuvudmannens 
befintliga ledningar. Avstånd mellan centrum ledningsgrav till centrum träd behöver vara minst 4 m 
utan skyddsåtgärder enligt Roslagsvattens Tekniska handbok. Byggs skelettjordar för träden, dvs en 
skyddsåtgärd mot rotinträngning, kan avståndet minskas. I plankartan mäts avståndet mellan ledning 
och centrum för det östra området markerat med träd1 till strax över 4 m. Området märkt plantering1 
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ligger närmare centrum ledningsgrav, men plantering utan träd utgör inget hinder för ledningarnas 
placering. Inga ledningar behöver således flyttas. 
 
Planbeskrivning 
Teknisk försörjning – vatten, spillvatten och dagvatten 
Kapacitet finns för samtliga VA-tjänster, under förutsättning att dagvattenflödet från fastigheten 
inte ökar (vilket redovisas i planbeskrivning och dagvattenutredning). Ansvarsfördelningen mellan 
fastighetsägaren och väghållaren är oklar gällande dagvattenhantering i områdena för träd i 
skelettjord respektive plantering. Gräns mellan kvartersmark och allmän platsmark för gata är 
placerad mitt i områdena för träd i skelettjord och plantering. Roslagsvatten kommer inte att bygga 
ut dessa anläggningar eller ta ansvar för dess skötsel. Som framförts i Roslagsvattens samrådsyttrande 
behöver allmän platsmark avsatt för VA-huvudmannens dagvattenanläggningar finnas för att VA-
huvudmannen ska kunna äga och drifta dessa. I enlighet med önskemål från Brandförsvaret ska 
brandpost om minst 600 l/min finnas i närheten. Avstånd mellan brandposter bör ej överstiga 150 m 
i områden med konventionell brandvattenförsörjning (den generella utgångspunkten för 
brandvattenförsörjning i tätbebyggt område). Idag finns en brandpost i Bryggavägen, längst österut i 
planområdet. För att förse skolbyggnaden längst västerut i planområdet med brandvatten bör 
ytterligare en brandpost placeras i området. Denna bekostas av fastighetsägaren, men ingår i den 
allmänna VA-anläggningen. 

 

Ellevio AB 

Ellevio AB har erhållit rubricerad remiss för yttrande och vi har följande synpunkter. För att försörja 
ny bebyggelse etablerar Ellevio en ny nätstation inom planområdet. Ellevios bedömning förutsätter 
att ny bebyggelse ansluts till fjärrvärme. Befintlig luftledning genom planområdet kommer behöva 
markförläggning och Ellevio förutsätter att u-område genom planen avser elledningen. Ellevio 
rekommenderar av mer långsiktiga elförsörjningsskäl att E-områden inte förses med 
begränsningsbestämmelser såsom prickad mark och byggrättskontur, eftersom nätstationer varierar 
i modell och utförande och kan skilja sig åt i exakta mått över produktgenerationer. Nätstation bör av 
drifts- och underhållskäl centreras inom E-område och Ellevio önskar därför översyn om ytterligare 
justering av E-områdets läge är möjlig. Information om planerade effektuppgifter för byggkraft och 
permanent anslutning behöver anmälas till Ellevio i god tid. Ellevio önskar även bli kallade till 
ledningssamordning. Åtgärder i Ellevios befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio samt 
bekostas av beställare. 

 

Mälaröarnas Naturskyddsförening 

Vi anser att placeringen av skolans idrottshall är helt förkastlig. Ekebyhovs slottspark är unik som väl 
sammanhållet objekt med omistliga natur- och kulturvärden i kommunens närmiljö. Hallens tänkta 
läge utgör ett för oss obegripligt intrång i parken, som redan idag är hårt belastad av hög 
besöksfrekvens och tärande slitage från olika aktiviteter. Vi kräver en alternativ och för parken 
betydligt skonsammare placering av idrottshallen. Vi motsätter oss även förslaget att delar av 
Ekebyhovsallén tas bort för att ge plats åt en vändslinga. Av de träd som ska elimineras finns ett flertal 
senplanterade lindar. Dessa är framodlade på initiativ av parkgruppen i syfte att ersätta lindar i parken 
och från vilka de senplanterade exemplaren har genetiskt ursprung. De skyddsvärda träden måste i 
detta fall prioriteras i förhållande till en tveksam eller rentav onödig väglösning. 

 

Ekerö Munsö hembygdsförening 

Eftersom denna planfråga i högsta grad handlar om hur vi idag och inför framtiden förvaltar vårt natur- 
och kulturarv vill Ekerö Munsö hembygdsförening framföra följande synpunkter. Det är uppenbart att 
den föreslagna planen kommer att få stora negativa konsekvenser för Ekebyhovs slottsmiljö enligt 
Kulturmiljöanalysen samt Undersökning om betydande miljöpåverkan. En kulturmiljö som Ekerö 
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kommun pekar ut i Översiktsplanen som mycket viktig och som måste värnas. Ekebyhovs slottsmiljö 
uppmärksammas och uppskattas även utanför vår kommun. Det föreslagna planområdet är idag en 
”buffert” mot industriområdet i öster och om det försvinner kommer urbaniseringen att flyttas till 
kanten av parkområdet. I trafikanalysen framgår att en stängning av Björkuddsvägen måste ske och i 
detaljplanen avser kommunen att göra Björkuddsvägen till parkväg förbi planområdet. Barn hittar 
alltid sina egna genvägar till skolor och det innebär att risken för ett ökat slitage i Ekebyhovsslotts 
närmiljö, genom bokskogen, parkområdet och äppelgenbanken. Det är oroväckande att Ekerö 
kommun har börjat ”nagga” Ekebyhovsdalen i kanterna, dels vid nuvarande Ekebyhovsskola och nu 
ännu mer i öster. Ekebyhovs slottsmiljö, det öppna odlingslandskapet, parken, den sammanhängande 
kulturmiljön samt områdets historia, måste skyddas. Det gör man genom att värna slottsmiljön. Inte 
att bygga en skola för 900 elever. 

 

LRF Mälaröarnas lokalavdelning 

LRF lokalavdelning på Mälaröarna är principiellt emot byggnation på åkermark. 2017 antog riksdagen 
den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030. I livsmedelsstrategin står att ”Det 
övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa 
tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet ”. Att då välja byggnation på 
livsmedelsproducerande åkermark, hur stor eller liten den än må vara, går emot denna strategi och 
LRF lokalavdelning på Mälaröarna är principiellt emot byggnation på livsmedelsproducerande 
åkermark. 
 

Berörda sakägare:  
Ekebyhovs slotts intresseförening 

Ekebyhovs slott, Sveriges äldsta träslott, lyfts idag fram som en av pärlorna i kulturens övärld och vi är 

glada och tacksamma att få vara med och främja och vårda verksamheten i slottet, parken och 

bokskogen. Vi ser därför med oro på vad byggandet av en stor skola i närmiljön skulle innebära. 

 

Bokskogen och slottsparken 

Redan idag är bokskogen och slottsparken mycket hårt belastade och utsatta av slitage. Många 

förskole- och skolgrupper har verksamhet i både park och bokskog. Vi har också under pandemitiden 

sett ett betydligt ökat slitage i bokskogen med mängder av nya stigar. Redan med lärarledda grupper 

sker ett omfattande slitage i framför allt bokskogen. Vi vet också att bokskogen med framför allt 

området runt gamla vattentornet gärna blir ett tillhåll – vilket påverkar miljön med klotter och 

förstörelse samt brandfara. Vi ser med glädje och stolthet att Ekebyhovsparken och bokskogen är 

mycket uppskattade av både Ekeröbor och tillresande och vill därför värna om dessa värden i det som 

skulle vara ”kulturens övärld”. 

 

Ekebyhovsallén  

är enligt kulturmiljöanalys sid 15 den huvudsakliga entrén till Ekebyhovs slott och kopplingen till 

Mälaren. Enligt förslaget skall delar av allén tas bort, däribland senare planterade lindar. Vi kan 

konstatera att allén har stort behov av skötsel, och de nyplanterade lindarna är framodlade på initiativ 

av Parkgruppen för att ersätta lindar i parken – och har genetiskt ursprung från dessa. Skälet till detta 

är att ge plats åt den föreslagna vändslingan, som enligt vår uppfattning inte behövs då det redan finns 

möjlighet att få fram leveranser till Ridhuset. 

 

Trafiksituation och parkeringsmöjlighet 
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Trafiksituationen är idag ansträngd både på Bryggavägen och Björkuddsvägen. Vid Ekebyhovs slott har 

vi idag betydande problem med parkeringsmöjligheter vid större evenemang. Vi upplever ett stort 

behov av en genomtänkt parkeringslösning som inbegriper Mälaröhallen, Ekebyhovs slott och en 

eventuellt ny skola och idrottshall. (Trafikanalys punkt 5:10 och 5:11) 

 

 Alverbäcks Ekologiska Blommor AB, Brygga 1:2 

Alverbäcks Ekologiska Blommor AB ägare till marken Brygga 1:2 invänder oss inte mot byggnationen 
av den nya skolan, villkorat att kommunen står för det muntligt överenskomna vägbygget med 
tillhörande staket på Alverbäcks mark enligt bifogad ritning (bilaga 1). Förslaget som tagits fram av 
Ekerö Kommuns konsulter presenterades av planarkitekt och exploateringsingenjör 2021-10-12. 
Överenskommet är att kommunen binder ihop Alverbäcks interna väg och infart öster om fastigheten 
med en väg som dras längs med Bryggavägen på Alverbäcks mark och ansluter med infarten sydväst 
om fastigheten. Alverbäcks kommer i och med byggnationen av skolan inte kunna nyttja sin östra 
infart med tung trafik vilket krävs för verksamheten. Vi vill påtala att vi med kommunens tjänstemän 
fastställt under vilken period under året det är möjligt att utföra ovan nämnda åtgärder på vår mark 
med tanke på vår verksamhet (se bilaga 2, epost 2021-10-12). Byggnationen av vägen på annan tid är 
inte möjlig med tanke på företages mottagande av blomsterlök. Uppfyller inte kommunen de redan 
överenskomna punkterna enligt ovan motsäger vi oss byggnationen av den nya skolan dnr 
PLAN.2016.15. Företaget vill även påtala vår stora oro för att trafiken till och från skolan kan inverka 
på vår verksamhet negativt. Vi förordar en trafiklösning där busslinjen dras på östra sidan av 
bryggavägen angränsande mot åkern för att inte låsa trafiken på bryggavägen. 

 

Yttrande 1 

Vi försökte ringa dig idag för att fråga lite om hur det är tänkt med bullerskydd och häckar runt vår 
tomt (mot skolan/parkeringen). Vi vet att vi diskuterade detta under vårt senaste möte innan 
sommaren men vi upplevde då att det var väldigt luddigt från kommunens sida vad som gäller. Vad vi 
kan läsa står det ingenstans att detta kommer att ske utan bara att det kan komma att bli aktuellt. 
Detta oroar oss! 
 
Då ljudet från Bryggavägen väntas öka (enl flera beräkningar i den kompletterande bullerutredningen) 
och man iom bygget av skolan och parkeringen kommer behöva ta bort en stor del av den växtlighet 
som idag skyddar mot oljud från Bryggavägen anser vi att det finns skäl att placera ett bullerskydd 
längs med den norra gränsen av vår fastighet. Detta då vår norra och västra fasad (där vår uteplats är 
belägen) kommer att påverkas negativt (se sid 26). I den kompletterande bullerutredningen framgår 
det på s 15 att den rekommenderade ekvivalenta ljudnivån för uteplats bör uppgå till max 45 dB. 
Bilden på sid 26 visar ekvivalenta nivåer på 50-55 dB. 

• Kommer vi att få ett bullerplank (om vi vill ha det)? Vem ansvarar isf kring underhåll av detta? 
• Kommer vi få bullerskydd under byggperioden? 
• Kommer vi att få en häck som skyddar mot insyn längs vår fastighets västra/norra gräns? 

Gällande skolans estetiska utformning anser vi att man helt missar poängen med att följa kommunens 
sk Gestaltningspolicy "Vackrare Ekerö", då man väljer att rita en skola med tak som är utformat för att 
likna Alverbäcks tulpanodlingar. De historiska särdragen som vi anser är värda att spegla är snarare 
den äldre kulturmiljön och naturen kring Ekebyhovs slott, dvs inte den industriella miljön som byggts 
upp de senaste decennierna.  
 
Vidare anser vi inte att den åtgärd som kommunen vidtagit för att göra påverkan på vår fastighet 
mindre är tillräcklig. Vi har i ett tidigt skede haft synpunkter på att skolbyggnaden hamnar väldigt nära 
vår tomtgräns, därefter har skolan ritats om (av flera skäl som vi förstår det) vilket innebar att fasaden 
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som vetter mot vår tomt flyttats två meter. Det finns fortfarande gott om utrymme väster om 
skolbyggnaden att bygga på och vi anser inte att man tagit hänsyn till detta. Ett alternativ skulle kunna 
vara att sänka taket i den delen av skolbyggnaden som är närmast vår fastighet. 
 

Ekerö ridskola 

Vi har länge upplevt att det är ett problem att Björkuddsvägen har blivit ett genomfartsstråk, och har 
sedan länge önskat oss förbud för genomfartstrafik alt. fler farthinder. Vi hade länge en dialog med 
kommunen om just det. I Structors Trafikanalys inför byggandet av den nya skolan mellan 
Björkuddsvägen och Bryggavägen finns ett stycke som behandlar ökad trafikbelastning på 
Björkuddsvägen. Structor skriver att det mest effektiva skulle vara att med fysiska hinder omöjliggör 
genomfart och förordar i det fallet en vändplan någonstans längs vägen. 
 
Vårt förslag Alt 1: 
Sätt upp fysiska hinder som hindrar genomfart, men i form av vägbom som fastighetsägarna samt vi 
som hyr anläggningar i området får digital kod till och därmed möjlighet att passera förbi. 
 
Vårt förslag Alt 2: 
Fysiskt genomfartshinder placeras i höjd med Björkuddsvägen 116, dvs mellan ridskolans stallplan 
och ridskolans ridhus. 
 
Vårt förslag Alt 3: 
Förbjud genomfartstrafik, men med möjlighet att köra in till de olika fastigheterna från valfritt håll. 
 
Vår verksamhet skulle lida påfrestning om vägen blev enkelriktad, så detta är inte ett lämpligt 
alternativ. 
 
Lösningar vid Alt 1: 
- Fordon som kommer uppifrån Ekvägen/Ekebyhovsskolan kan då vända vid vår stallplan, och fordon 
som kommer från Bryggavägen/industriområdet kan vända vid vårt ridhus. 
- Vi får många tunga transporter/fraktbilar till oss, och de får då antingen lasta av och vända vid 
ridhuset om de kommer via Bryggavägen, eller lasta av och vända vid stallarna om de kommer via 
Ekvägen. 

 
Det vore väldigt olyckligt för ridskolan att inte kunna välja vilken utfart vi behöver ta. Framförallt ur 
djurskyddshänseende är det viktigt att vi snabbt kan transportera en svårt sjuk häst till 
djursjukhus. Om vi tänker oss en vinternatt med halt väglag och häst som har kolik/tarmvred och 
snabbt måste till klinik, och så fastnar vi med hästtransporten i uppförsbacken utanför slottet. I det 
fallet är det viktigt att vi kan köra ut via Bryggavägen. När vi ska köra alla våra hästar till och från bete 
och konvalescensstall, och då ska åt Munsö/Adelsö, behöver vi istället köra via Ekvägen - då är det inte 
bra att först behöva köra genom Ekerö Centrum, det skulle öka på vår arbetstid väldigt mycket, 
förlänga tiden för transportering av hästarna, samt öka risken för att fastna i stillastående köer etc 
vilket inte är önskvärt med häst i transport. Det kan låta som ett litet trivialt problem, men om man 
tänker sig att man ska köra 40 hästar från ridskolan till betet på Adelsö, då kan man förstå hur lång tid 
det tar redan utan att behöva köra omvägar med tanke på att varje förare i de flesta fall inte får med 
sig mer än 1 häst åt gången... 
 
Att antingen kunna köra in/ut via Ekvägen eller Bryggavägen gör resvägen mycket längre för alla våra 
ryttare (ca 400 ridpass varje vecka) och för vår personal, några av oss brukar komma in via Ekvägen 
och några av oss via Bryggavägen.  
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Vi behöver även fortsättningsvis kunna ta oss snabbt och smidigt till närbelägna OKQ8 vid Ekvägen 
och till Spannfod/Mälarö Djur o Fritid/Mälarskydd och SÅIFa vid Bryggavägen utan att behöva köra 
runt hela vägen med lastbil eller traktorer. Vi får ofta stora tunga transporter som behöver kunna köra 
in från valfritt håll.  

 

Yttrande 2 

Undertecknad har noterat att granskning av en detaljplan har funnits utställd och får härmed som 
boende på fastigheten 1:545 och direkt berörd av förslaget framföra nedanstående synpunkter på 
förslaget. 
  
Felaktigheter i förfarandet  
Jag har som närmaste granne inte fått någon som helst information om den pågående detaljplanen. 
Det verkar t.o.m. så att kommunen avsiktligt valt perioder då få eller inga sakägare har tid/möjlighet 
att ta del av planförslaget, t.ex. genomfördes både samråd och nu aktuell granskning vid eller strax 
innan jul och nyårshelgerna. Under samrådet genomfördes en miljöbedömning som tydligt pekar ut 
att en alternativ lokalisering är bättre men likväl har detta inte påverkat fortsatt planprocess. Jag 
noterar dessutom att det finns fler tvivelaktiga förfaringssätt i kommunens sätt att hantera 
detaljplanen, t.ex. har inte något avgränsningssamråd skett enligt miljöbalken. 
 
Förbud mot att ta brukningsvärd åkermark  
Enligt Miljöbalken så 3 kap 4§ så får enbart brukningsvärd åkermark tas i anspråk för att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse och om detta behov inte kan tillgodoses på annan plats. Kommunen har i 
planprocessen kraftigt begränsat sina alternativa lokaliseringar till mark som kommunen själva äger. 
Det finns i många minst lika goda alternativ såväl i närheten av föreslagen plats som i tätorten som 
inte tar i anspråk jordbruksmark, t.ex. ett 5 ha stort område på fastigheterna Brygga 1:32/1:6 som 
ligger ett stenkast från nuvarande plats, men andra rimliga alternativ hade varit Träkvista 3:283 och 
Asknäs 1:4/1:299. Jag kan inte se att villkoret enligt Miljöbalken är uppfyllt. 
  
Felaktig lokalisering  
Kommunen har trots att det rör en för tätorten viktig skolutbyggnad inte låtit planen föregås av ett 

särskilt program enligt plan- och bygglagen. Den planerade skolan kommer bli en av Ekerö kommuns 
större vilket innebär att upptagningsområdet blir hela kommunen, det ter sig då oförklarligt att 
lokalisera det drygt 1,5 km från de större vägarna. Den föreslagna platsen innebär att merparten av 
hämtning och lämning av skolbarn kommer ske med bil och ett därpå efterföljande trafikkaos på 

Bryggavägen. Det finns idag heller ingen sammanhängande gång- och cykelväg från Träkvista. 
Kommunen har heller ingen makt eller möjlighet att låta en utbyggnad av en sådan ske då man 
fortfarande inte är huvudman för vägarna i tätorten. 
  
Anpassning  
Den föreslagna skolbyggnaden är passar inte alls in i stads- och landskapsbilden på platsen och strider 
därför mot 2 kap 6§ plan- och bygglagen. Skolbyggnaden planeras i minst tre våningar men det finns 
ingen sådan hög byggnad alls i närområde. Bestämmelserna släpper också fram en för platsen 
katastrofal gestaltning i ett skyddat kulturlandskap och kan omöjligen sägas ske varsamt och tillvarata 
karaktärsdrag i omgivningen. 
  
Obegripliga planbestämmelser  
Detaljplanen följer inte alls boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, vilket för 
bestämmelserna otydliga. Vad innebär egentligen "upprepade sadeltaksmotiv", kan det möjligen vara 
muralmålningar på takåsar. "Fasad ska utformas av trä", innebär det inte att fasaden ska utgöras av 
trä utan att den bara utformas med hjälp av trä.  
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Inom användningen PARK så får utfart ske men det innebär att infart till ridhuset och fastigheten 1:392 

ska ske på annat sätt, vilket omöjligen går att göra, dessutom slutar gång- och cykelvägen tvärt i ett 
parkområde och man ställer sig frågan om nyttan av denna återvänds cykelväg. Det kan knappast vara 

förenligt med användningen park att anlägga en allmän gång- och cykelväg. 
  
Trafik  
Trafiken till och från skolan för både elever och personal innebär en betydande olägenhet för 
närboende. Redan idag är Bryggavägen periodvis på bristningsgränsen när det gäller kapacitet och att 
tillföra en ytterligare trafik på runt 2000 fordon under rusning kommer inte fungera. Dessutom blir 
det i form av utsläpp, buller, ljud och ljus en betydande olägenhet. 
  
Kultur och naturvärden  
Hela Ekebyhovsdalen är skyddad för sina unika natur och kulturvärden. Ekebyhovs slott med trädgård 
är dessutom skyddat som statligt byggnadsminne. I detta område ingår såväl Arboretum, Parkvillan 
men också Ekebyhovs slottsskog. Planförslaget innebär ett oreversibelt ingrepp i dessa skyddade 
områden och kan inte tillåtas. 
 Skyddade Biotoper, mistlar  
Inom planområdet finns skyddsvärda och skyddade arter som förbisetts i kommunens inventeringar. 
Bl.a. växer flera mistlar i flera träd inom området. 
  
Barnkonventionen  
Kommunen har på intet sätt engagerad då barn som bor i bostadsområdet närmast planområdet och 
som direkt påverkas av detaljplanen. 
 

Övriga:  
Yttrande 3 

Jag vill inte ha någon skola på Bryggavägen. 
 
Orsak 1: Det finns redan fler skolområden med gott om plats att bygga ut, på Ekerö. Det finns 
dessutom funderingar från Ekerö kommuns sida att sälja mark med redan uppbyggda skolor och 
skolområden på. Jag hänvisar till utbyggnadsbara skolområden där dessutom idrottsanläggningar 
finns färdigställda. 
A, Träkvista skola + (med utökat förfarande, även kringliggande skolområden) rymmer plats för 2 st 
nya paralleller klass: Förskola-klass 9. Enligt ritningen på "Bryggavägsskolan", ser det ut som om man 
kan använda den redan ritade skolbyggnaden, tänkt till Bryggavägen till att placera vid Träkvista 
skolan. 
B, Sandudden skola + (med utökat förfarande, även kringliggande skolområden på höger sida om 
vägen i sandtaget) (där en mindre skola redan står) ryms plats för 2 st skolor i en större årskullsavdelad 
skolbyggnad för klasser: Förskola-9, samt GY: 1-4, totalt 1500+1500 elever. 3 plan hög. En Skol-lösning 
skulle vara hållbar många decennier framöver om den byggdes större, i främst områden där 
inflyttningen är större som ex. Ekerövallen och Skomakartorp samt Jungfrusund. Samtliga 3 
bostadsområden bör vara kopplade till Träkvista skolan. 
C, Ekebyhovsskolan rymmer plats för större och högre skolbyggnad, där fler paralleller för klasser: 
Förskola-9, får plats. Lokalerna där är enligt nyhetsrapportering i b.l.a Mälaröarnas nyheter i 
rivningsskick. 
 
Orsak 2: Med visionen småstad i tanken, och med efterfrågan/kötid på allmännyttan/Ekerö bostäder 
och inflyttningstakt till Ekerö kommun. Fler skolområden behövs inte! Vi behöver annan typ av service 
samt bostäder. Småstadsvisionen kräver att vi börjar bygga på höjden, så att vi kan få ta del av bättre 
och effektivare planlösningar och byggprojekt med effektivare mobilitetslösningar. Mark är inte gratis, 



45(58) 

 
Detaljplan för del av  GRANSKNINGSUTLÅTANDE            2022-05-25 
Ekebyhov 1:1 och del 
av Ekebyhov 1:394 
(Ny skola Bryggavägen)     
 

markägare har inte ersatts som de ska tidigare. Ekerö behöver fler skolplatser i riktiga skollokaler, inte 
fler barack-byggnader. För 22 år sedan, sas det att Sandudden skolan byggdes i paritet med behoven 
som förelåg då, men att man också tagit hänsyn till framtidens befolkningstillväxt. I dag 2021, har 
Ekebyhov sitt hemvist i baracker, På Brunna står baracker, Träkvista har under lång tid fått husera i 
baracker. Tappströmsskolans nya lokaler består av baracker. Effektiv markanvändning är att bygga ut 
och effektivisera samt att modernisera de befintliga skolkomplex som finns. Med erfarenheten från 
att ha gått i skolorna Träkvista, Tappström och därefter Spånga gymnasium, påtalar jag starkt att 
byskolekänslan behöver byggas bort. Jag påtalar starkt att ni behöver bygga större skolor. Jag påtalar 
starkt att det behöver finnas närhet till även gymnasieskola på Ekerö. Bygg storskolan i Sandudden i 3 
våningar, och bygg ut Träkvistaskolan samt om behovet därefter fortfarande finns Bygg ny 
Ekebyhovsskola. Bygg inte fler små byskolor överallt. Markägaren har rätt att säga Nej. 
 
Orsak 3: Livslängden på en skola åberopar fler avgörande faktorer, b.l.a att skolans funktionalitet är 
anpassad efter mortalitetsdata statistik, befolkningsstatistik samt pendlingsstatistik. 
 
Orsak 4: Kulturbygd Ekebyhovs slott behöver beskyddas och bevaras. För att elever och vuxna faktiskt 
behöver en fritid också. Fritid för scouter, skidåkning, slalom, orientering, tennis, badminton, och ett 
andhål att promenera i. Vi vill ha grönytorna kvar! 

 

Yttrande 4 

Jag har några frågor ang trafiksituationen vid den planerade skolan på Bryggavägen. 
  
1. Stämmer det att när en buss stannar invid skolan så kommer all trafik på Bryggavägen att stoppas 
upp eftersom vägen blir relativt smal och i en fil? Är det tänkt att fungera så? 
  
2. Kommer det vara obevakade övergångsställen på Bryggavägen i närområdet vid skolan? 
  
3. Hur ser ni på möjligheter för utryckningsfordon att passera om det enbart är en fil och en buss 
med flera bilar står i kö efter? Som jag ser det riskerar utryckningsfordon att behöva gå ut i mötande 
körfält, vilket är en stor risk. Alternativt vänta, vilket kan orsaka försening av polis, räddning eller 
sjukvårdsinsats.  
  
4. Hur ser ni på de trafikmängder som ska till färjan kopplat till den planerade trafiklösningen vid den 
nya skolan? Övrig trafik kommer ju få vänta i kö på bussen och barn som kliver av. Detta kan 
medföra att bilförare ökar hastigheten för att hinna med färjan, vilket bör tas med i 
riskbedömningen tycker jag. 

 

Yttrande 5 

1. Skolan kommer innebära ökad trafik tillbaka mot Ekerö centrum, när föräldrar som bor väster 
om skolan lämnar sina barn. Korsningen vid Ekerö centrum (bryggavägen/Ekerövägen) 
fungerar dåligt redan nu på morgonen med långa köer, från centrum ända fram till den 
planerade skolan. Den nya planen kommer innebära ökad trafik i centrum och behöver 
innehålla hur man kan öka framkomligheten där för både bussar o bilar. 

2. När föräldrar från Gällstaö/ Jungfrusund ska lämna sina barn på skolan så kommer de behöva 
svänga vänster. Det finns risk att de kommer stoppa upp trafiken mot stan. Separat 
vänstersvängsfil borde finnas. Även risk för omkörning när bussar blockerar körfältet. Det 
känns spontant väldigt trångt och många som ska samsas. 

3. Behåll skolbussen från Gällstaö och inför ev från andra platser för att minska 
föräldrakörningen, även om inte uppfyller krav på sträcka. 
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4. Övergångsstället från bussarna kanske skulle vara ännu mer säkert om det ligger mer österut 
då utsvängande föräldrar på väg tillbaks från Gällstaö svänger ut precis där. Tror man har 
bättre översikt om det ligger längre bort åt öster. 

5. Säkerställ cykel och gångväg i allén så barn kan cykla säkert till tennishall, Träkvistavallen och 
till den privata skolan som ersätter Ekebyhov. 
 

Yttrande 6 

Ekerö planerar just nu för en trafikmässig hjärtinfarkt på Bryggavägen. Längs den huvudled som 
förbinder bland annat det nybyggda Jungfrusundsområdet, Gällstaö och skidbacken med Ekerö 
centrum planerar nu kommunen att bromsa upp trafikflödet genom inte mindre än tre tydligt 
hastighetsdämpande ingrepp. Man avser dessutom att stänga vägförbindelsen mellan Bryggavägen 
och Mälaröhallen/Ridskolan genom att omvandla Björkuddsvägen till parkområde. Detta är mina 
synpunkter på detaljplanen som nu föreslås. 
 
Det brukar heta att man ska planera för det värsta och hoppas på det bästa. I detta fall verkar 
kommunen agera helt tvärt om. Trots att det i utredningar framkommit att en stor andel av barnen 
och eleverna som går på nuvarande Ekebyhovsskolan lämnas med bil, planerar kommunen för för den 
nya Ekebyhovsskolan (som är avsedd för nästan dubbelt så många elever) ska ha färre 
hämta/lämnaplatser. Från uppskattningsvis ca 25 platser idag på 550 elever, ska det bli 16 platser för 
900 elever. Något som kommunens tekniska nämnd reagerade på i samrådet men som 
planavdelningen i stort sett viftade bort med motiveringen att man vill att folk ska cykla till skolan 
istället för att köra bil. Man planerar alltså inte utifrån hur situationen är idag eller kan förväntas bli, 
utan istället utifrån ett tänkt drömscenario där hämmande stadsplanering får folk att ändra sina vanor. 
Man inser inte att det för många inte enbart handlar om vanor, det handlar om nödvändigheter för 
att få livspusslet att gå ihop. Hur många cyklade till skolan idag när det är -4 grader och snålblåst? Hur 
många kan cykla med två-tre barn i olika åldrar och sedan fortsätta till jobbet och vara där i tid? 
Kommunen verkar också bara ha tänkt på trafikflödet just inne på skolans område. Var elever och 
föräldrar kommer ifrån verkar man inte ha funderat speciellt över, eller planens konsekvens för dessa. 
Låt mig visualisera. En del av de barn som bor väster om Ekebyhovsskolan och som måste åka bil 
kommer nu att behöva köra genom Ekerö centrum för att ta sig till Ekebyhovsskolan. De kan i planen 
lätt att svänga in på hämta/lämnaplatserna vid skolan. De som däremot kommer från Jungfrusund 
eller Gällstaö kommer att behöva stanna upp på Bryggavägen för att sedan göra en vänstersväng över 
mötande trafiks körfält. Då hämtning/lämning ofta sammanfaller med rusningstrafik kommer en 
sådan vänstersväng att innebära att man helt stoppar upp trafiken för alla fordon som är på väg in 
mot Ekerö Centrum på morgonen (inklusive samtliga bussar). De flesta föräldrar som sedan ska vidare 
till arbete kommer förmodligen att behöva åka vägen via Ekerö Centrum, särskilt när förbifarten väl 
är klar och trycket på färjan minskar. För att komma till Ekerö Centrum måste man göra ytterligare en 
vänstersväng från hämta/lämnaplatserna ut på Bryggavägen. Att kunna göra en vänstersväng i 
rusningstrafik är inte enkelt, särskilt inte om det körfält man ska in i redan har stoppat upp för att 
någon lite längre fram ska göra en vänstersväng in på hämta/lämnaplatsen. Så inte nog med att 
hämta/lämnaplatserna är för få, de kommer också snabbt att blockeras av fordon som väntar på att 
få köra ut ifrån dessa platser. Kö kommer uppstå på vägen. Det finns två sådana zoner i planen, båda 
kommer innebära vänstersväng ut på Bryggavägen för många förare som ska till jobbet, men även när 
man ska hem för de som bor i eller förbi centrum. 
 
Risken för trafikinfarkt blir sedan ännu större eftersom man dessutom valt att låta bussar blockera sitt 
respektive körfält under den tid som man stannar för att släppa på/hämta upp passagerare. Som 
många säkert förstår kan det ta en stund för skolbarn att komma av en buss under ordnade former. 
Men kommunen kanske planerar att minska antalet bussar genom att dra in på skolbussarna (och 
dessutom spara in någon krona på dessa), något Barn- och utbildningsnämnden ger uttryck för i sitt 
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svar. Motivet är att öka cyklandet. -Man ska cykla, sa Bill. -Cykla ska man, sa Bull. När 
hämta/lämnaplatserna är upptagna eller kön för att nå dem är lång är risken stor att stressade 
föräldrar väljer att istället släppa sina barn på Bryggavägen. Ett sådant beteende ser man redan idag 
utanför Ekebyhovs förskola. Effekten blir självklart ytterligare stopp i trafiken och den riskminimering 
man söker för barnen uteblir. 
 
Som grädde på moset vill kommunen också stänga av Björkuddsvägen mellan Mälarhallen och 
Bryggavägen för biltrafik. Antagligen för att slippa anlägga en separat gång-och cykelbana på samma 
sträckning, återigen rakt emot tekniska nämndens starka rekommendation. Detta kommer tvinga 
många bilister att ta omvägen runt Ekerö Centrum för att nå Mälaröhallen och ridskolan, något som 
borde innebära en större miljöbelastning helt i onödan. Risken att ha kvar bilvägen vara minimal för 
skolans elever. Vägen är redan idag 30-markerad, skyddad av stora träd och dessutom finns ett dike 
mellan den planerade skolan och vägen. Det är också normalt att avgränsa skolområden med staket 
och jag utgår ifrån att det kommer att bli så även här. Risken att barn tar sig upp på vägen är alltså 
minimal och inte större än vid någon annan 30-väg i kommunen. Att planeringsavdelningen avfärdar 
denna väg som alternativ farväg om det skulle inträffa ett större stopp på Bryggavägen och istället 
hänvisar till Jungfrusundsvägen är i det närmaste absurt? 
 
-Man kan leda en häst till vatten, men man kan inte tvinga den att dricka, är ett annat känt ordspråk. 
I detta fall ska det förstås som att man visserligen kan planera in 450 cykelplatser och smalna av vägar 
men det innebär inte att föräldrar kommer sluta skjutsa sina barn. Anledningarna till varför föräldrar 
skjutsar sina barn är många och möjligheten att cykla är för många begränsad oavsett om det finns 
cykelväg och parkering eller ej. Citat från enkäten kring hur barn tar sig till skolan: ”De vanligaste 
färdsätten är att skjutsas i bil och att cykla men skolskjuts eller promenad är också ganska vanligt. För 
barnen som tar sig hem på annat sätt än de tar sig till skolan är det som regel skjuts i bil som gäller. 
Att barnen skjutsas i bil sker oftast om barnen är små, av praktiska skäl – skolan ligger på väg till eller 
från jobbet, eller på grund av långt avstånd mellan skolan och hemmet.”. På samma sätt som att några 
kommer få närmare till skolan (och därmed inte längre få åka skolbuss), kommer andra att få längre 
till skolan. ”För de vars färdsätt kommer att ändras till följd av att skolan flyttas, är de bästa alternativa 
färdsätten att åka bil eller cykla.” Observera ordningen. Man måste därför planera för att många 
fortsättningsvis kommer behöva ta bilen för att livspusslet ska gå ihop. Kommunens planavdelning bör 
därför, hur jobbigt det än kan vara, lyssna på tekniska kontoret i dessa frågor. Man bör fundera noga 
på hur stor andel som kommer att cykla under årets alla dagar, inte bara de sommarbilder som 
visionsbilderna framhäver. Planera för de regniga och snöiga scenariot. Ett tips är att gå förbi 
Ekebyhovsskolan och se hur stor andel av cykelparkeringen som är upptagen nu under hösten. För det 
är som sagt inte brist på cykelparkering som gör att många barn och föräldrar inte cyklar till skolan. 
Några konkreta förslag: 

• Flytta Bryggavägens sträckning närmare Alverbäcks så att det går att skilja av övrig vägtrafik 
från bussar och hämta/lämna-trafik. 

• Gör egen parkeringsficka för bussar så att andra fordon kan passera. 

• Rita in cirkulationsplatser så att utfart från hämta/lämna-zon inte blir blockerad. 

• Betänk att idrottshallen förhoppningsvis kommer att nyttjas även efter skoltid men när 
skolans personal fortfarande är på plats. Antalet p-platser är underdimesionerade. 

• Håll Björkuddsvägen fortsatt öppen för biltrafik. Möjligen kan ett alternativ vara att enkelrikta 
vägen. 

 
Eftersom planförslaget omfattar del av huvudstrukturen för Ekerös motortrafik och som dessutom 
ligger mellan min bostad och Ekerö Centrum anser jag att jag är att betrakta som sakägare. 
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Yttrande 7 

I samband med att detaljplanen för nya Ekebyhovsskolan nu ställs ut för granskning vill vi ta tillfället 
att uttrycka några synpunkter. Trafiken på Bryggavägen har de senaste 15 åren ökat markant i 
omfattning, med utbyggnaden av Gällstaö och Jungfrusund samt med ökad turtäthet på Slagstafärjan. 
Detta är en helt naturlig utveckling som vi ser uppsidorna av i frågor om tillgänglighet, säkerhet och 
lokal service. Nästa steg är förmodligen utökad turtäthet i kollektivtrafiken. Vi ser positivt på 
anläggandet av en ny skola i Ekebyhov. Den gamla är sliten och den föreslagna lokaliseringen stämmer 
bättre överens med elevtäthet och tyngdpunkten där de bor. Bryggavägen är också en bra anslutning 
i jämförelse med många alternativ. Efter att ha tagit del i planhandlingarna vill vi ändå säkerställa några 
tankegångar så det inte blir tokigt, 

1. Lämning/hämtning vid skolan: Är kapaciteten tillräcklig för att inte trafiken på Bryggavägen 
stoppas upp? Säkerställ att vänstersvängande bilar kommer av Bryggavägen. I ett sämsta 
scenario hoppar ungar ur bilar ute på huvudleden. 

2. Buss: Finns separerade parkeringsfickor/fält för stannade bussar så att inte flödet stannar 
upp? Med ökad turtäthet tilltar risken även här att ungar hoppar ur stillastående bilar ute på 
Bryggavägen. I ett värsta scenario också skymda av stillastående bussar. 

3. Håll Björkuddsvägen öppen för trafik även i framtiden. Det är inte försvarbart ur miljösynpunkt 
att åka vägen över centrum för att nå Ekebyhovsdalen från östra tätorten. Det är heller inte 
försvarbart med den ökade trängseln en stängning innebär för trafik i centrum.  

Tack för möjligheten att lämna synpunkter! 
 

Yttrande 8 

Bifogat är en video på dagens trafikkaos om man kommer söder ifrån och skall passera centrum.  
 
Det behöver göras en trafikutredning och åtgärda detta innan det släpps på 4-500 bilar till kl 08.00 
Kan inte se att det har gjorts en utredning på trafik densitet vid givna klockslag, den data som 
utredningen vilar på är från 2015 vilket bör vara fel. Ta med den kunskap ni får av den nya utökade 
trafikutredningen till övriga detaljplaner, inkludera då även befintliga verksamhetsområden, till 
exempel. Brygga Industriområde som innehåller numera 2 st Bilprovningsanläggningar samt 2st stora 
entreprenadfirmor med över 100 tunga fordon var. 
 

Yttrande 9 

Stämmer detta som XX skrivit? Man blir chockerad på riktigt. Hur illa ställt är det på kommunen? 
Det finns tid att göra rätt. Speciellt när man påtalar felen i förväg. Efterklok kan alla vara. 
 
(Se yttrande 6) 
 

Yttrande 10 

Jag opponerar mig kraftigt mot den detaljplan som nu är ute på granskning. Detaljplanen kommer leda 
till ett trafikkaos utan dess like på Bryggavägen. Trafiksituationen har varit ansträngd under många år, 
något som accentuerades när Jungfrusund Skärgårdsstad anlades vilket i det närmaste dubblerade 
trafiken. Med en ny skola, i kombination med stängningen av vägförbindelsen mellan Bryggavägen 
och ridskolan (allén), kommer trafiken fullkomligt explodera. För oss som bor på Gällstaö utan andra 
vägalternativ (också kollektivtrafiken använder samma väg) så innebär det att vi blir fullständigt 
instängda utan möjlighet att ta oss till skola och arbete. Trafikexplosionen kommer också leda till 
direkta faror för barnen som går i skolan. Frågan är hur många barn som ska behöva skadas eller 
kanske t.o.m. dödas för att kommunen ska ta ansvar för att bygga en ordentlig trafiklösning. 
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Yttrande 11 

Här kommer några synpunkter/frågor angående kommande bygge av skola på Bryggavägen. På 
ritningen ser det ut som att det blir stopp i trafiken på Bryggavägen när en buss stannar vid 
busshållplatserna, och att trafik inte kan passera, utan övrig trafik måste vänta tills bussen kör vidare, 
stämmer det? Om detta stämmer, hur går det då när ex räddningstjänst, polis eller ambulans har 
bråttom fram? Även vanlig trafik kommer att få stanna och vänta och detta kommer att bidra till en 
dålig och irriterad trafikmiljö. Jag anser att det behövs separata ytor för bussarna att stanna. Jag anser 
även att parkeringsytan vid skolan inte kommer att räcka till, det är för få platser. På ritningen ser det 
ut som att de som kör till skolans parkering från Jungfrusundshållet kommer att behöva göra en 
vänstersväng för att komma in till skolparkeringen. Samma sak för de som kör ut från skolans parkering 
och måste göra en vänstersväng för att komma ut på Bryggavägen för att köra mot Ekerö Centrum. 
Detta kommer orsaka trafikproblem vid hämtning/lämning av barn, och då detta ofta sker i samband 
med rusningstrafiken kommer det att bli ett stort trafikproblem för oss som dagligen kör på 
Bryggavägen. Här kanske man kan göra en annan lösning, med tex en cirkulationsplats? Det kanske 
kan fungera bättre med en längre ”lokalgata” som all trafik till/från skolan får använda, den skulle ligga 
mellan Bryggavägen och skolan och ha en cirkulationsplats i varje ände för att slussa ut/in trafiken till 
Bryggavägen. Jag undrar även om det finns en parkering planerad intill idrottshallen som finns med i 
planen? Det blir mycket trafik till och från en idrottshall, se bara på parkeringsproblemen som redan 
finns idag vid Mälaröhallen/Ekebyhovskolan. Detta även på kvällar/helger. Vad gäller Björkuddsvägen 
från Bryggavägen och upp till Ekebyhovskolan så tycker jag att det är ett problem om den vägen stängs 
för biltrafik. Detta är en väg som många vill använda, för att köra till/från skola, Mälaröhallen, slottet, 
tennishallen, ridstallet, orienteringsklubbhus mm. Det som verkligen skulle behövas här är en separat 
gång/cykelbana så att gång- och cykeltrafikanter inte behöver trängas med biltrafiken. Om vägen 
stängs för biltrafik får de bilister som vill åka till exempelvis Mälaröhallen från Gällstaö eller 
Jungfrusund istället då köra via tex Ekerö Centrum, och kommer då att bidra till att öka på 
trafiksituationen vid den nya skolan vid Bryggavägen. Där det kommer att bli stopp när en buss stannar 
vid hållplatsen eller en bil står och väntar på att kunna göra en vänstersväng ut eller in till/från skolans 
parkering. 
 

Rädda barnen Mälaröarna 

Rädda Barnen vill med utgångspunkt i barnperspektivet hänvisa till framförallt artikel 2, 3 och 6 i 
Barnkonventionen, som blev svensk lag 1 januari 2020, men också hur vi förvaltar det natur- och kulturarv, 
som är barnens framtid. Barnens miljö gäller inte bara i skolan och på skolgården, utan även det omgivande 
landskapet. 
 

• Är det förenligt med trygghet, trivsel och säkerhet att bygga en skola för 900 elever? 

• I det gedigna underlaget till översiktsplanen och den tilltänkta skolan nämns områdets natur- 
och kulturvärden otaliga gånger, vilket innebär att här ska man inte bygga! 

• Särskolans placering i skolhusets östra del med en egen avskild utegård med tillgång till den 
övriga skolgården verkar genomtänkt. 

• Då lokalritningar inte ingår i materialet utgår vi från att idrottshall och rörelserum är 
dimensionerade för alla barn, samt att en funktionell ljudisolerande vikvägg planeras, om 
hallen ska kunna delas av klasser. Detta för att undvika Mälaröhallens lösning, som är 
förödande ur arbetsmiljösynpunkt för elever och personal. 

 
Trafiken 

• Trafiksäkerheten på skolvägen österifrån förbättras om Björkuddsvägen stängs av. Men 
situationen på Björkuddsvägen måste ses över från nuvarande Ekebyhovsskolan, 
Mälaröhallen, tennishallen, där det ständigt är mycket trafik och bilar parkerade utefter 
vägen. 
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• En vändslinga vid ridhuset får förmodligen fler föräldrar att skjutsa sina barn västerifrån på 
Björkuddsvägen till skolan Bryggavägen. Trafiksäkerheten försämras för barn som går och 
cyklar. Transporter till ridhuset fungerar idag, och tillfredsställer sopbilens vändradie. En tänkt 
vändslinga är inte nödvändig och skulle återigen nagga på Ekebyhovsdalen. 

• 450 cykelställ är planerade. Är GC-banor i båda riktningar mellan Gällstaö och Ekerö C 
planerade för att möjliggöra för eleverna att ta sig till skolan på ett tryggt och trafiksäkert sätt? 
Plats för mopeder och ev mopedbilar? Antalet parkeringsplatser – 64 st – är det verkligen 
tillräckligt? Hur tar föräldrar sig till och från avlämningsplatsen, om det inte finns en 
cirkulationsplats i anslutning till denna? 
 

Ekebyhovsskogen och slottsmiljön 

• Utredningen beskriver, att den planerade idrottshallen kommer att påverka 
Ekebyhovsskogen. Det aktuella skogspartiet fungerar som skydd för skogen, där flera hundra 
inhemska och exotiska träd och buskarter planterades i Ekebyhovsparken mellan 1900–1915. 
”Skolverksamheten kan leda till ett ökat slitage på grönområden med höga kultur- och 
naturvärden även utanför planområdets gränser. Det gäller framför allt området väster om 
planområdet, som innefattar bokskogen och slottsparken”. 

• Barn hittar alltid sina egna genvägar till skolan, och det ökar risken för ett ökat slitage i 
Ekebyhovs slotts närmiljö genom bokskogen, parkområdet och äppelgenbanken, som i 
utredningen betecknas som en särskilt värdefull kulturmiljö. 

• Bokskogen ses i utredningen som en del av skolgården, där ”barnen kan leka, bygga kojor, 
klättra i träd, röra sig fritt och utforska”, och ”kommer att påverkas av ökat slitage då fler 
människor vistas i området”.  
Vad säger skolgårdskontrollanterna om att bygga kojor? Får barn klättra i träd, som inte har 
gummiasfalt eller dämpsand på marken? 

• Allén utgör en värdefull del av helhetsmiljön och skall enligt förslaget ingå i parkområdet och 
måste vårdas. Kommunen får kraftig kritik för undermålig skötsel av allén. I förslaget nämns 
också några på kartan grön-markerade träd intill ridhuset. Dessa markeras som ”nyligen ersatt 
alléträd. Inga höga natur-eller kulturvärden”. De har enligt AFRY:s inventering ”inte uppnått 
något större natur- eller kulturvärde” och kan därför fällas. De ska inte fällas, i så fall måste de 
flyttas. Kommunen har valt att placera dem där – men dessa träd har parkgruppen Ekebyhovs 
slott drivit upp och de härstammar från parken! 

• ”Delar av skolgården utgörs av skogsmark och ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras 
och skyddas från åtgärder som minskar markens naturliga vegetation och topografi.  Hur ska 
det gå till i praktiken med 900 lekande barn och ungdomar? 

• I miljöbedömningen till skola Bryggavägen finns en omfattande och grannlaga lista på vård 
av och hänsyn till djur och natur, för att området skall utvecklas och åldras och inte påverka 
naturvärden negativt. Det är viktigt för alla människor – både stora och små. 

 
Skolgården  
Planering och förslag  

• Beskrivningen av skolgården är ur ett barnperspektiv ambitiös och genomtänkt för att ”skapa 
förutsättningar och erbjuda lek, vila och fysisk aktivitet för alla barn oavsett ålder, kön, 
intressen och behov. Av materialet att döma finns det mycket att göra för mindre barn. Har 
man tänkt på, att även de äldre eleverna behöver inspiration till att röra på sig? 
Utförandet  

• På alltför många ställen finns formuleringar som att ”utformningen inte kan regleras i 
detaljplan, utan måste säkerställas i efterföljande bygglov och genomförande”. Vi har tråkiga 
erfarenheter av att utförare t.ex. anlade en avlämningsficka på GC-banan vid en skola i 
kommunen, trots att bygglovet visade, att den skulle vara tydligt avskild från körväg och GC-
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bana. Säker skolväg? Hur kommer man att följa upp att intentionerna i underlaget kring 
detaljplanen, tolkas i samma anda av utförarna? 
Framtida skötsel och underhåll 

• En skolgård som tar hänsyn till den naturliga topografin med inslag av träd, större stenar och 
buskar och gräsytor utan några hårdgjorda ytor känns inspirerande och barn- och miljövänlig, 
även om hårdgjorda ytor också fyller sin funktion på en skolgård. Att planera är en sak, att 
genomföra är en annan, och att vårda och underhålla det anlagda är något helt annat. När 
Sanduddens prisbelönta och arkitektritade skolgård anlades, hämtades långtradare med fin 
sand från Falsterbo, och massor av pilplantor planterades i formationer av labyrinter och 
tänkta kojor. Det mesta av sanden är borta nu, och av pilplantorna överlevde ett fåtal här och 
där i brist på vatten… Om man nu anlägger en barn- och miljövänlig skolgård vid den ev skolan 
Bryggavägen, hur ser då den framtida skötselplanen ut?  

• Fullfölj förslaget att göra Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen till ett naturreservat. Gör det 
nu för barnens skull - innan det är för sent! 

 

Jungfrusunds Skärgårdsstad AB, Guson Däck, Nordblick Rentals AB och Ekerö Brygghus AB 
”Företagarna” 

Med hänvisning till utställt granskningsförslag avseende ny detaljplan för skola på del av Ekebyhov 1:1 
och 1:394 får vi, på uppdrag av Jungfrusunds Skärgårdsstad AB (org.nr. 556389-2362), Guson Däck 
(org.nr. 556387-3073), Nordblick Rentals AB (org.nr 559129-1884) och Ekerö Brygghus AB (org.nr. 
559226-0466), ("Företagarna"), lämna följande yttrande.  
 
1 Sammanfattning  

• Den trafikdata som planförslaget grundar sig på är förlegad. Nya mätningar av trafikflödena 
på Bryggavägen krävs för att få en rättvisande nulägesbild. Nuvarande planförslag vilar således 
på felaktig grund och konsekvenserna för trafiksituationen är långt mycket värre än vad som 
redovisas. 

• För att trafiksituation längs Bryggavägen inte ska försämras krävs att samtliga trafikflöden och 
trafikslag beaktas vid det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen, vilket inte har skett i 
det förslag som nu är ute för granskning. 

• Planförslaget har brister avseende bland annat utformning och placering av avlämnings- och 
hämtningszon samt busshållplatserna invid skolan. Så som förslaget är utformat kommer den 
redan ansträngda trafiksituationen på Bryggavägen försämras markant. En sådan försämring 
står i strid med kommunens mål i översiktsplanen om en bättre infrastruktur på Ekerö. 

• Kommunen har vid framtagandet av planförslaget inte beaktat de negativa konsekvenser som 
förslaget får på verksamheterna i området kring Jungfrusund och Brygga industriområde. 

• Planförslaget riskerar att i visa fall omöjliggöra fortsatt drift av verksamheter på östra Ekerö. 
Under alla omständigheter finns en överhängande risk att befintliga verksamheter samt 
utvecklingen av desamma kommer att avsevärt begränsas vilket strider mot kommunens 
översiktsplan.  

3.1 Nuläge  
3.2 Synpunkter på planförslaget  
3.2.1 Trafikdata och trafikflöden  
2 Bakgrund  
Ekerö kommuns planförslag avser nybyggnad av en skola på del av fastigheterna Ekebyhov 1:1 och 
1:394 på den östra delen av Ekerö. Skolan ska uppföras i direkt anslutning till Bryggavägen i höjd med 
Brygga industriområde. I stort sett all trafik mellan Ekerö centrum och färjeläget vid Jungfrusund går 
via Bryggavägen. I Brygga industriområde, Jungfrusunds Skärgårdsstad samt vid Jungfrusunds Sjöstad 
finns ett stort antal verksamheter som totalt sett står för en betydande del av Ekerös näringsliv och 
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som bidrar med arbetstillfällen samt tillhandahåller varor och tjänster till Ekeröborna. Jungfrusunds 
Skärgårdsstad AB bedriver sin verksamhet på fastigheten Ekebyhov 1:41. Verksamheten består bland 
annat av båtvarv, gästhamn, restauranger, gym och butiker. Totalt är det fråga om 29 verksamma 
bolag på fastigheten som sysselsätter cirka 110 fast anställda. Till och från Marinan finns särskilt behov 
av stora transporter för båtar. Guson Däck säljer och monterar däck samt fälgar. Därutöver driver de 
även däckhotell. Verksamheten på Ekerö bedrivs på den ägda fastigheten Ekebyhov 1:538. Nordblick 
Rentals AB äger fastigheterna Ekebyhov 3:50, 3:51 och 3:59. Nordblick Rentals AB är ett 
fastighetsföretag som hyr ut kontors- och verksamhetslokaler samt bostäder. För närvarande 
sysselsätts omkring 150 personer. Ekerö Brygghus AB är ett bryggeri för hantverksöl. Verksamheten 
bedrivs på den hyrda fastigheten Ekebyhov 1:592.  
 
3 Trafiksituationen  
Längs med Bryggavägen, i höjd med den föreslagna skolan samt längre söder ut, finns bostadsområden 
och ett stort antal verksamheter. Några av verksamheterna som kan nämnas är båtvarv, restauranger, 
däckverkstad, entreprenadföretag, bilbesiktning, butiker, gym och postnords paketutlämning. Flera 
av de omnämnda verksamheterna har på senare tid tillkommit och/eller utökat sin verksamhet vilket 
har bidragit till fler arbetstillfällen och besökare. Därmed har även antalet transporter till och från 
verksamheterna ökat, och det främst på Bryggavägen. Exempelvis passerar dagligen cirka 500-800 
bilar in och ut från Jungfrusunds Skärgårdsstads område och cirka 800-1000 bilar per dag till 
verksamheterna vid Jungfrusunds Sjöstad. Samtliga av dessa transporter sker via Bryggavägen. Utöver 
ovan nämna transporter sker även större delen av alla transporter till och från färjan vid Jungfrusund 
samt de olika bostadsområdena via Bryggavägen. Utifrån Företagarnas uppfattning, och med hänsyn 
till den begränsade kollektivtrafiken inom östra Ekerö, färdas de flesta privatpersoner i området till 
och från arbete, bostäder och aktiviteter med egen bil vilket bidrar till den pressade trafiksituationen. 
På grund av de stora trafikflödena på östra Ekerö är trafiksituationen i dagsläget ohållbar med 
omfattande köbildning längs med Bryggavägen. Inledningsvis kan vi konstatera att den data som 
används för trafikanalysen och som planförslaget sedermera grundas på är från 2015. Sedan dess har 
stora förändringar skett i området. Verksamheterna i närområdet har utökats och bostäder har 
tillkommit. Exempelvis har det inom Jungfrusunds Sjöstad tillkommit cirka 250 boende och 150 
förvärvsarbetare sedan trafikflödena utreddes 2015.  
 
3.2.2 Hastighetsbegränsning, övergångställen, avlämnings- och hämtningszon samt busshållplatser  
Trafikflödena från 2015 har räknats upp med 1,43 % per år vilket är Trafikverkets generella 
trafikuppräkningstal för Stockholms län. En sådan uppräkning är inte rättvisande då berört område 
har haft en avsevärt snabbare utveckling, både vad gäller bostäder och verksamheter. För att 
trafikanalysen ska bli rättvisande måste alla aktuella trafikflöden beaktas. I planförslaget är det dock 
uppenbart att trafikflödena från Jungfrusund och Gällstaö inte har beaktats. Söder om Gällstaö 
föreslås ett nytt bostadsområde i översiktsplanen. Någon redogörelse för hur framtida trafikflöden 
från detta område kommer påverka trafiksituationen vid skolan finns inte redovisat i planförslaget. 
Vad gäller trafikflödena till och från skolan utgår trafikanalysen från att cirka 500 bilar kommer anlöpa 
den planerade skolan per dag och att trafiken kommer utgöra ett jämt flöde under hela dagen. Det är 
dock uppenbart, av naturliga skäl, att det största antalet transporter till och från skolan kommer ske 
cirka kl. 08 och 16 varje vardag. Således ska 500 bilar angöra skolan inom en mycket begränsad 
tidsperiod vilket kommer orsaka långa köer och troligen även totalt stopp på Bryggavägen under vissa 
tider. Konsekvensen av anhopningen av bilar kl. 08 och 16 har inte analyserats vidare i planförslaget.  
För att få en rättvisande bild av trafiksituationen idag och för att skapa lösningar som inte försämrar 
situationen måste nya trafikdata samlas in och samtliga trafikflöden beaktas vid den fortsatta 
utformningen av planförslaget. 
  
I planförslaget föreslås en sänkning av hastigheten på Bryggavägen från 50 km/h till 30 km/h. 
Sänkningen kommer innebära ökad körtid mellan Ekerö centrum och Jungfrusund vilket är negativt 
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för verksamheterna i området. Därutöver ska nya övergångsställen finnas vid skolan vilka kommer att 
sakta ned trafiken ytterligare och öka problemen med köbildning längs Bryggavägen. För att 
säkerställa gång- och cykeltrafikanternas säkerhet vid passage av den hårt trafikerade vägen skulle en 
passage under vägen utgöra en mer ändamålsenlig lösning som dessutom får mindre påverkan på 
övrig trafik. För avlämning och hämtning av barn vid skolan föreslås en zon utformad som en parallell 
lokalgata med plats för 16 bilar. En stor del av de 500 bilar som beräknas anlöpa skolan kommer 
således behöva stanna i denna zon. Det är uppenbart att zonen inte är tillräckligt tilltagen, särskilt 
under de tider då de flesta transporter sker. Dessutom kommer fordonen behöva korsa motgående 
trafik vid in och utfart vilket försvårar trafiksituationen ytterligare. Föreslagen lösning kommer orsaka 
långa köer på morgonen och eftermiddagen. Detta har dock inte utretts eller analyserats närmare i 
planförslaget vilket är en stor brist. Vidare föreslås två nya busshållplatser, en i vardera riktning på 
Bryggavägen, i direkt anslutning till skolan. Busshållplatserna ska utformas som "stopp-plats", eller så 
kallat timglasstopp, med en avsmalnad vägren samt bred mittrefug. Lösningen innebär att då bussen 
stannar för av- och påstigning stoppas all annan trafik i den riktningen på Bryggavägen. Detta kommer 
göra trafiksituationen ohållbar. Dessutom kommer större fordon såsom transporter av maskiner och 
båtar inte kunna passera busshållplatserna på grund av dess bredd. Det kommer således påverka flera 
verksamheter på ett mycket negativt sätt eftersom det inte finns någon annan lämplig väg för den 
typen av transporter till östra Ekerö. För verksamheter som Drottningholms Entreprenad AB (beläget 
längs med Bryggavägen) kan det t.o.m. innebära att verksamheten helt omöjliggörs, vilket svårligen 
kan vara kommunens avsikt, men som är ett faktum. Detsamma gäller för Jungfrusunds Marina, som 
för sin verksamhet är beroende av att stora transporter med båtar kan angöra marinan. Utöver 
busstrafiken ska ett stort antal personbilar med personal och skolbarn passera busshållplatserna. 
Enligt planförslaget kommer cirka 500 bilar anlöpa skolan och många av dessa kommer passera förbi 
busstoppen. I denna uppskattning har kommunen inte beaktat all övrig trafik till och från 
Bryggaindustriområde och Jungfrusundsområdet, inklusive trafik till färjan, som även ska passerar vid 
skolan. Många av dessa passager sker dessutom under samma tider som avlämning och hämtning av 
skolbarn sker. Köerna kommer således öka till följ av de föreslagna stopplatserna. En redan hårt 
ansträngd trafiksituation kommer att leda till att planen upphävs.  
 
3.2.3 Alternativ sträckning av Bryggavägen 3.2.4 Nedstängning av Björkuddsvägen 3.2.5 
Sammanfattade konsekvenser av trafiksituationen  
Kommunen framhåller i planförslaget att de enda konsekvenserna av föreslagna busshållplatser är en 
mer trafiksäker och tillgänglig lösning för oskyddade trafikanter. Således har övriga konsekvenser av 
förslaget helt bortsetts från vilket inte kan accepteras. Det finns bättre lösningar för busshållplatser 
men även avlämnings- och hämtningszoner. Ett alternativ är att flytta skolans byggnader söderut vilket 
bör vara möjligt då fastigheten, som skolan planeras uppföras på, är stor och det finns gott om 
utrymme att justera placeringen av byggnaderna. En sådan förändring skulle frigöra att större 
utrymme för avlämnings- och hämtningszonen och på så sätt göra det möjligt för fler bilar att stanna 
där samtidigt. Det skulle även ge utrymme för en annan typ av busshållplats. Vid Träkvista skola har 
busshållplatsen utformats på ett sätt som inte stoppar trafikflödena i samma omfattning som en 
stopp-plats. Där svänger bussen av från huvudgatan och stannar på en parallell lokalgata, utformad 
som en kurva. En motsvarande lösning som vid Träkvista skola skulle vara bättre för trafiksituationen 
på Bryggavägen. Som alternativ till planförslaget har kommunen övervägt möjligheten att lägga om 
Bryggavägen på så sätt att den nu tvära kurvan invid föreslagen skola flyttas till fastigheten Brygga 1:2 
och utformas som en mer flack kurva. Förslaget förbättrar dock inte trafiksituationen då det främst är 
busshållplatserna, övergångställena och avlämnings- och hämtningszonen som kommer försämra 
trafiksituationen. För att den alternativa sträckningen ska utgöra ett relevant alternativ behöver 
fortsatt lösningen för busshållplatser, övergångställe och avlämnings- och hämtningszonen justeras. I 
planförslaget föreslår kommunen att Björkuddsvägen, som ligger precis söder om det föreslagna 
skolområdet, ska stängas för all motortrafik. Skälen till detta är att kommunen vill undvika att skolbarn 
hämtas och lämnas med bil från Björkuddsvägen. Den enda negativa konsekvensen enligt kommunen 
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är att bilister som brukar använda vägen får en något längre resväg. Förslaget skulle dock innebära att 
trafiken på Björkuddsvägen istället hänvisas till Bryggavägen vilket medför ytterligare belastning och 
försämring av trafiksituationen där. Detta har dock inte beaktats av kommunen. Det föreligger 
överhängande risk för omfattande trafikstörningar med det planförslag som är under granskning. De 
redan långa köerna på Bryggavägen kommer bli ännu längre och kommer att medföra negativa 
konsekvenser för både boende, besökare och verksamheter i området. Attraktiviteten för området 
och företagarna som bedriver verksamhet där reduceras och antalet arbetstillfällen kommer på sikt 
att minska. Planförslaget kommer även göra det omöjligt att transportera sådana breda maskiner, 
båtar m.m. som används vid flertalet verksamheter på östra Ekerö. I och med att Björkuddsvägen 
föreslås stängas av för motortrafik kan större fordon inte heller transporteras den vägen. Det är inte 
heller ett alternativ att köra dessa breda fordon vid Jungfrusundsvägen då den är smal och har 
hastighetsbegränsande hinder. Planförslaget måste därför omarbetas så att trafiksituationen på 
Bryggavägen blir hållbar och påverkan på berörda verksamheter begränsas.  
 
4 Förenlighet med översiktsplanen  
Av gällande översiktsplan framgår att ett av Ekerö kommuns mål är en förbättrad infrastruktur vilket 
planförslaget, utifrån vår redogörelse ovan, inte kan anses uppfylla. För att detta ska vara möjligt 
måste alla trafikflöden och trafikslag beaktas vid detaljplaneläggning vilket inte har skett. Vidare är en 
av kommunens strategiska frågor näringslivet. Kommunen ska ha stor potential för 
näringslivsutveckling, främst småskalig industri, kontor och besöksnäring. Kommunen har i 
översiktsplanen gjort strategiska ställningstaganden, bland annat ska kommunen verka för att öppna 
upp för fler företagare och olika typer av verksamheter. Befintliga arbetsplatsområden, bland annat 
Brygga industriområde, ska fortsatt kunna utvecklas med ytterligare verksamheter. Planförslaget är 
inte förenligt med de punkter i översiktsplanen som lyfts fram ovan. Förslaget begränsar 
möjligheterna för företagarna att utveckla sina verksamheter samt gör dem mindre attraktiva som 
arbetsgivare och för besökare. Brygga industriområde så väl som Jungfrusundsområdet blir, i och med 
förslaget, även mindre attraktiva för nyetablering av verksamheter. Ett stort antal av Ekerös företagare 
finns på den östra delen av ön. Att inte beakta deras verksamheter under framtagandet av en ny 
detaljplan för området kan inte anses främja näringslivet utan snarare tvärt om. Företagarna är viktiga 
för Ekerö kommun och bidrar sammantaget med ett stort antal arbetstillfällen men även med stort 
utbud av varor och tjänster. Planförslaget står således i strid med den nu gällande översiktsplanen för 
kommunen.  
 
5 Avslutande synpunkter  
Företagarna som i detta yttrande framhåller sina synpunkter motsätter sig inte förslaget att uppföra 
en ny skola på östra Ekerö men kräver att deras synpunkter och verksamheter beaktas och att 
planförslaget arbetas om så att påverkan på verksamheterna begränsas i möjligaste mån. Som framgår 
av denna skrivelse finns det alltjämt möjlighet att revidera planförslaget på sådant sätt att 
trafiksituationen längs med Bryggavägen blir betydligt bättre. Om ovan framförda synpunkter inte 
beaktas och förslaget antas som detaljplan av kommunfullmäktige finns det skäl för Företagarna att 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. I syfte att undvika en lång överprövning av planförslaget vill 
vi kalla till ett möte i närtid med ansvariga tjänstemän och politiker för planförslaget. Vid ett sådant 
möte avser Företagarna närmare utveckla de invändningar som framförs ovan samt ge förslag på 
åtgärder som skulle kunna göra planförslaget acceptabelt. Förslag på tidpunkt i närtid för sådant möte 
emotses snarast. Med hopp om en lösning till gagn för alla i kommunen. 
 

Jungfrusunds samfällighetsförening 

Kommentarer kring Ekebyhovsskolans kommande placering 
 
Bakgrund 
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Med anledning av det pågående arbetet av framtagande av detaljplan för nya Ekebyhovsskolan, så 
vill vi som boende och representanter för vägföreningen i Jungfrusund komma med våra synpunkter. 
Synpunkterna kommer ha störst fokus på kommande trafiksituation med anledning av placeringen av 
skolan samt kommande planerad byggnation. 
 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP) som är daterad 2018-03-06 anges det att ”..exploatering skall bidra 
till förbättrad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet.” Man anger även vidare, i den 
trafikanalys daterad 2019-11-13 som ligger till grund för denna detaljplan, ”..kommunen ska verka för 
ett ökat kollektivtrafikresande både lokalt och regionalt, samt att fler ska välja både bilfärjan till och 
från Jungfrusund..”. 
 
Nuvarande förslag på lösning 
Den föreslagna trafiklösningen för kollektivtrafik samt skolans till- och frånfarter innebär dels en 
busshållplats mitt i Bryggavägen med refug och dubbla övergångsställen. In- och utfart på samma 
ställe på en av hämta/lämna-platserna. Det kommer dessutom skapas flertalet vänstersvängar till och 
från Bryggavägen där denna måste korsas. Att det dessutom verkar som att man stänger den enda 
alternativa vägen Björkuddsvägen, till eventuell avlastning under de mest trafikerade tiderna kommer 
bidra till ytterligare försämrad framkomlighet. 
 
Alternativ lösning 
Inga konkreta förslag på trafiklösning kommer presenteras i denna skrivelse, då varken tid, pengar 
eller profession finns att tillgå. Däremot kan vi som ”lekmän” konstatera att man borde kunna få plats 
med bussen i ett eget separat fält där den kan stanna utan att påverka övrigt trafikflöde. Se exempelvis 
Skärvik eller Träkvista skola. Sen kan man givetvis diskutera hur många lösningar som helst med 
gångtunnlar och annat för att säkra upp barnens säkerhet vilket bör vara det viktigaste, men det väljer 
vi att lämna över till kommunen och planmonopolet. 
 
Huvudstruktur 
Av kommunens Framkomlighetsplan utgåva juni 2021, kan man läsa att Bryggavägen tillsammans med 
Jungfrusundsvägen är en del av huvudstrukturen. Att man planerar för en så stor försämrande 
framkomlighet på denna huvudstruktur utan alternativ, känns oroande. Det nämns en ytterligare bro 
över till Lindö, men denna känns helt klart osäker och är inte planerad inom någon överskådlig framtid. 
Här framgår även spekulationer kring Färjeleden över Vårbyfjärdens framtid efter Förbifart 
Stockholms färdigställande. Kommer färjetrafiken försvinna, så kommer det leda till ytterligare 
försämring i framkomligheten. Att dagens användning av denna förbindelse skulle minska i samband 
med förbifartens öppnande kanske kan stämma, men om man i samma stund försämrar 
framkomligheten på Bryggavägen och dessutom rejält ökar antalet bostäder vid Ekerö Strand intill 
Ekerö C så kommer det högst troligen inte minska. 
 
Övrig synpunkt 
Placeringen av den nya skolan känns generellt väldigt ”opassande”. Man väljer att flytta en väl 
fungerande plats för skolan intill stora aktivitets- och grönytor som kommunen betalat stora pengar 
för att iordningställa, till förmån för bebyggelse av befintlig åkermark intill ett industriområde med en 
starkt trafikerad led med tung trafik direkt intill. Dessutom verkar det som dagens plats för befintlig 
skola ska ge plats för nya privata aktörer och deras skolor. Självklart finns förståelse för utveckling, 
men i detta fall förstår vi inte hur den föreslagna skolflytten tillgodoser allmänhetens intressen och 
behov. 
 
Slutsats 
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Även om man tycker sig planera för de tre ovan nämnda delarna från ÖP:n (ökad framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet), så känns det snarare som att man tar ett steg bakåt på samtliga tre. 
Om nu kollektivtrafiken skall öka, hur ska då denna hållplats som stannar trafiken, kunna bidra till 
detta? Att det ska vara trafiksäkert för barnen kanske man kan tänka sig? Frågan är snarare om planen 
kommer resultera i ett annat agerande från stressade bilister, dvs att de släpper sina barn längre ifrån 
skolan för att slippa ta sig in i dessa otillgängliga och trånga hämta/lämnazoner. Men det kan man 
givetvis endast spekulera i. Klart är iaf att man går rakt emot Kommunens egen strävan mot Ökad 
framkomlighet, Ökad tillgänglighet och Ökad trafiksäkerhet. Denna lösning kommer resultera i det 
motsatta, dvs det strider helt enkelt mot ÖP.n. Vi som medborgare och boende i denna del av Ekerö 
kommer påverkas ordentligt negativt, då trafiksituationen redan idag är ansträngd. Detta till stor del 
av att Bryggavägen är underdimensionerad redan nu. Ska man därtill lägga på ytterligare en ansenlig 
mängd trafik som kommer skapas genom alla nya bostäder i Ekerö C samt att befintligt underlag i form 
av Trafikanalysen som är gjord (vilken är direkt missvisande och inaktuell) så kommer det minst sagt 
att bli kaos på Bryggavägen. Vi känner att medborgarnas intressen inte alls är tillgodosedda och 
kommer leda till minskad trivsel, ökade restider och sämre livskvalitet. Idag innefattar 
Jungfrusundsområdet ca 120 hushåll och flertalet välbesökta verksamheter med stort allmänintresse 
av god tillgänglighet. Med detta yttrande ber vi Kommunen om att ta tillvara på våra synpunkter med 
en mer djupgående trafikflödesanalys, trafikplan och realistisk översikt på dagens trafiksituation samt 
framförallt en hållbar trafiksituation framöver efter att alla nya områden som planeras är färdigställda. 

 

  
 
 
Sammanfattning 
 
De inkomna synpunkterna har lett till att planförslaget har reviderats enligt följande: 
Plan- och genomförandebeskrivning: 
- Planbeskrivningen och har förtydligats avseende omhändertagande av dagvatten samt 
påverkan på MKN för vatten. 
- Planbeskrivningen har justerats avseende slutsatser kring bullerpåverkan på Ekebyhov 1:523, 
så att text och bullerkarta överensstämmer. 
- Genomförandebeskrivningen har kompletterats med fastighetsrättsliga konsekvenser. 
- Genomförandebeskrivningen har kompletterats med beskrivning av vändytan väster om 
planområdet. 
 
Plankarta: 
- Prickmark har införts inom E-området, i syfte att säkerställa att byggnad inte placeras för 
nära befintlig fjärrvärmeledning.  
 
Ändringarna föranleder inte någon förnyad granskning eftersom de inte bedöms vara av 
väsentlig art.  Planeringsenheten har kommunicerat ändringarna med de som är berörda. 
 
Sammanfattning av inkomna synpunkter som ej tillgodosetts: 

• Marken ska lämnas oexploaterad 

• Skolbyggnaden ska placeras längre västerut 

• Annan gestaltning 

• Ytterligare parkering 

• Ändring av föreslagen trafiklösning till förmån för biltrafikens framkomlighet 
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• Björkuddsvägen ska även fortsättningsvis hållas öppen för biltrafik 

• Ytterligare trafikanalys 

• Inga träd i allén ska tas bort  

• Omformulering av bestämmelserna n3 och f1 

• Tillämpning av riktvärden för känslig markanvändning istället för platsspecifika 
riktvärden (förorenad mark) 

• Utökning av de byggbara ytorna för skola och idrottshall 

• Prickmark ska tas bort på E-området 

• Träd i skelettjordar ska inte låsas som dagvattenlösning 

• ”Hämta-/lämnaslingan” ska planläggas som GATA 
 
Följande yttranden har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 
 
Samrådsyttranden 
Ekerö Munsö hembygdsförening 
Yttrande 1 
Yttrande 12 
Yttrande 3 
 
Granskningsyttranden 
Mälaröarnas Naturskyddsförening 
Ekerö Munsö hembygdsförening 
LRF Mälaröarnas lokalavdelning 
Ellevio AB 
Ekebyhovs slotts intresseförening 
Alverbäcks Ekologiska Blommor AB, Brygga 1:2 
Ekerö ridskola 
Yttrande 1 
Yttrande 2 
Yttrande 3 
Yttrande 4 
Yttrande 5 
Yttrande 6 
Yttrande 7 
Yttrande 8 
Yttrande 9 
Yttrande 10 
Yttrande 11 
Rädda barnen Mälaröarna 
Jungfrusunds Skärgårdsstad AB, Guson Däck, Nordblick Rentals AB och Ekerö Brygghus AB 
”Företagarna” 
Jungfrusunds samfällighetsförening 
 
Planeringsenheten bedömer att förslaget är en lämplig avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen. 
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