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Inledning

En ny bussdepå för SLs stadbussar planeras
i Enlunda på Södra Färingsö. Ekerö kommun
och Storstockholms lokaltrafik har sedan
2005 utrett alternativa lokaliseringar för SLs
bussdepå i Ekerö centrum. Bussdepån har idag
en central placering i Ekerö centrum och för att
underlätta en framtida utveckling av tätorten
är omlokaliseringen viktig. En väl fungerande
depåverksamhet är också en viktig förutsättning
för att kunna säkra en trygg och punktlig
kollektivtrafik.
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Omlokaliseringen av bussdepån till Enlunda på
Södra Färingsö förutsätter att en ny detaljplan
tas fram. Detaljplanen omfattar förutom
bussdepån ett utökat verksamhetsområde
för småskalig industri i anslutning till
befintlig trävaruhandel. Som en del i arbetet
med den nya detaljplanen utförs denna
landskapsanalys. Analysens syfte är att
beskriva platsen, lyfta fram landskapets värden
och göra en konsekvensbeskrivning utifrån den
planerade exploateringen. En landskapsanalys
sammanväger naturvärden, kulturvärden och
visuella värden. Dokumentet är upprättat på
uppdrag av SL och Ekerö kommun har tagits fram
av Karavan arkitektur & landskap.

T
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Område som utreds
för nya verksamheter
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Enlundavägen
Område som utreds
för ny bussdepå
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Sammanfattning
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Landskapet på Södra Färingsö består av
lerslätter belägna mellan skogsklädda höjder.
Bebyggelsen ligger främst i brynzonen vid de
öppna landskapsrummen och i små bybildningar
på höjder. Inga utpekade natur- eller kulturvärden
med särskilt skydd finns inom det aktuella
planområdet Det stora värdet ligger snarare
i landskapet, dess historia och läsbarhet, än i
specifika objekt.

Den planerade bussdepån i områdets södra del
kommer dock att medföra stora bergskärningar
som kommer att bli synliga från framförallt
från norr och öster i Troxhammars öppna
landskapsrum. Verksamheterna planeras i
glesbebyggd miljö och 5-10 bostäder kommer
visuellt att beröras av den planerade etableringen.
Området kommer att upplevas framförallt av
förbipasserande bilister.

Det aktuella området planeras dels för en depå
för SL:s bussar och dels för ett område med
blandade verksamheter såsom kontor, handel
och småskalig industri.

Bergskärningar är ett irreversibelt ingrepp som
starkt påverkar landskapsbilden och de bör
så långt som möjligt minimeras. Främmande
inslag som stödmurar och storskaliga fasader
bör också noggrant studeras i programskedet

Hur en exploatering påverkar landskapsbilden
är avgörande av hur exploateringen utförs och
hur anpassning till platsen sker. Hänsyn bör
tas till varifrån området ses av förbipasserande
och bofasta. Detta är särskilt viktigt då platsen
ligger vid Färingsö huvudinfart. Intrycket bör
inte vara för storskaligt eller oordnat, inte heller
för monotont sett från vägen. Bebyggelsen bör
ansluta till brynzonen mellan öppet landskap
och skog.
Intrycket av landskapet kring det aktuella
planområdet är idag starkt påverkat av den
trävaruhandel som finns på platsen. Ett utökat
verksamhetsområde i anslutning till denna
kommer inte drastiskt att förändra upplevelsen
av landskapsrummet eftersom landskapsrummet
redan är uppdelat. Nya verksamheter öster

för att bussdepån ska passas in i landskapet
så långt som möjligt. Planteringar med träd
och buskar, inom samt kring anläggningens
ytterkanter är också en viktig åtgärd för att
minska andelen hårdgjorda ytor och påverkan
på landskapsbilden.
Belysningen kring befintlig trävaruhandel i
området är idag utformad med bländande
belysning som redan påverkar en stor del
av dalgångens ljusbild nattetid. De nya
verksamheterna föreslås planeras med väl
avskärmat ljus och effektiva ljuskällor som ger
så liten omgivningspåverkan som möjligt. Det
ökande antalet bilar och bussar som kommer att
trafikera området kommer nattetid att vara det
som utgör den största ljuspåverkan på området.

om trävaruhandeln kommer att till stor del
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döljas av befintlig bebyggelse och av planerad
vegetationsridå.
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Förutsättningar

Projektnummer: 18-10262

Landskapet
Den aktuella exploateringen ligger belägen
på västra sidan av huvudvägen på Färingsö,
ca 300 meter norr om Lullehovsbron mellan
Ekerö och Färingsö. Södra Färingsös öppna
odlingslandskap har tusenåriga anor. Öppna
landskapsrum med barrskogsbeklädda höjder
och långa vidsträckta vyer karaktäriserar
Södra Färingsös landskap. Bebyggelsens i
omgivningarna är i huvudsak placerad i bryn
och på höjder, vilket är karaktäristiskt för de
samhällsstrukturer som präglat området under
lång tid.
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som ligger belägen inom planområdet, mitt i
dalgången, har också förändrat landskapsbilden.
Naturmiljö
Landskapet på Södra Färingsö karaktäriseras
av sin småbrutenhet med låglänta marker och
sluttande lerslätter mot Mälaren, omgivna av
kuperad skogsterräng. Höjderna är till största
delen barr- eller blandskogsbeklädda och berg i
dagen förekommer.

har områden med naturvärden som bedömts
vara viktiga för kommunen och dess invånare
tagits upp. Den aktuella blåsippslokalen har klass
III, vilket är den lägsta av tre klasser.
Väster om planområdet finns en äldre allé av
hästkastanjer som omfattas av Länsstyrelsens
generella biotopskydd.
Kulturmiljö

Planområdet ligger beläget i kanten av ett
större öppet landskapsrum, norr och öster
om en brant barrskogsbeklädd höjd. Det
angränsande landskapsrummet är delvis
påverkat. Odlingsmark har ersatts av en stor
anlagd golfbana, med konstgjorda kullar och
planterade träd. En större byggvaruhandel

Inom området eller i dess närhet finns
inga naturvärden som har något skydd
genom lagstiftning men i Ekerö kommuns
naturinventering från 2002 finns en närbelägen
lokal med en mycket sällsynt vit blåsippa
upptagen. Lokalen är känslig för förändring i det
skogsparti där den växer. I naturinventeringen

Marken på Södra Färingsö har brukats under
cirka 1000 år och odlingslandskapet är en
viktig del i områdets identitet. Vägnätet
på Södra Färingsö är till stora delar mycket
gammalt och följer terrängen och gamla ägogränser. Den grusväg som korsar området
öst-västlig riktning är en bevarad äldre vägsträckning enligt en Generalstabskarta upprättad 1901. Vägen är delvis kantad med en
äldre kastanjallé som idag är igenvuxen och

Vy över hagmark öster om planområdet

Några få privatbostäder finns i närområdet,
insmugna i brynzonen.

Berghällar förekommer i planområdets högst
belägna del

Skyddsvärda områden
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dold av angränsande tät barrskog. Vägar som
ledde till ångbåtsbryggorna, planterades
historiskt ofta med trädrader för att markera
ångbåtsbryggornas centrala läge i samhället.
Mer om områdets kulturmiljö finns att läsa i
den kulturmiljöanalys som gjordes på Ekerö
kommuns uppdrag 2008. Kulturmiljöanalysen tar upp ett större område som kallas för
”Tätortsbandet”och detta innefattar Södra
Färingsö.
Fornminnen
På höjderna söder och väster om planområdet
finns det två stensättningar från brons- eller
järnålder. På åkerholmen vid Troxhammars
byväg finns ett gravfält med sex fornlämningar
från sten-, brons- eller järnålder. Ingen av
fornlämningarna berörs direkt av förändringar
inom planområdet.

Äldre kastanjallé längs Enlundavägen

Västra ågatan 16, 753 09 Uppsala
tel: 072-222 71 92, 222 71 91
w w w. k a r a v a n l a n d s k a p . s e

6
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet ligger Färingsö Trä, en
befintlig byggvaruhandel med en större
huvudbyggnad och ett flertal enklare mindre
förrådsbyggnader. I närområdet finns enstaka
privata bostäder placerade i brynzonen vid
åkermarken och i skogsmarker på omgivande
höjder. Ett behandlingshem för ungdomar,
Hammargården, ligger beläget ett par hundra
meter öster om det aktuella planområdet.
Längre norrut ligger Troxhammar by, en äldre
bybildning, och Troxhammars golfklubb med
restaurang och komplementsbyggnader.

Projektnummer: 18-10262

Gällande planer
Aktuell översiktsplan är från 2005. Planområdet
innefattas inte av något särskilt riksintresse och
inte heller av något reservat, biotopskydd eller
Natura2000-område. Cykelvägen som passerar
området är en del av ett övergripande cykelstråk.
Detaljplan för området saknas idag.

Troxhammars golfbana

Planområdet
Idag består större delen av planområdet av flack
odlad åkermark, hagmark och igenväxande
hagmark. Den södra delen av planområdet
ligger i brant bergsluttning med blandskog
och berg i dagen. Det finns också en mindre
befintlig infartsparkering för pendlare intill en av
busshållplatserna vid Färentunavägen.
En enskild grusväg korsar området i östvästlig riktning. Färingsöns större huvudväg
Färentunavägen (väg 800) angränsar till
området i öster, vilket medför att planområdet
är bullerstört. En cykelväg som utgör en del av ett
övergripande cykelstråk i kommunen passerar
området på Färentunavägens västra sida.

Behandlingshem för ungdomar

Byggvaruhandel längs Färentunavägen
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Inventering
Troxhammars
Golfklubb

7

Höjdkurvor
Vattendrag
Markanvändning
Blandskog
Åker-/hagmark
Golfbana

en
aväg
ntun
Färe

Hagmark/
hagmark som växer igen

Karlshems gård

Bebyggelse/Verksamhet

)

(800

Permanentbostäder
/Fritidshus

ars

byv
ä

g

Hammargårdens
behandlingshem

Hammargården

mm

Handel/Verksamhet

Tro
xha

Vägar
Väg
Bef övergripande
cykelstråk
Busshållplats
Kulturvärden
Fornlämningar
Allé med kulturhistoriskt värde

Enlundavägen

Naturvärden
Område upptaget i
Ekerö kommuns
naturinventering

Projektnummer: 18-10262

Lullehovsbron

Skala 1:8000

Bussdepå och verksamheter Södra Färingsö, Ekerö kommun | Landskapsanalys | 2011-08-15

Västra ågatan 16, 753 09 Uppsala
tel: 072-222 71 92, 222 71 91
w w w. k a r a v a n l a n d s k a p . s e

Landskapsanalys
Troxhammars
Golfklubb
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Landskapsanalys
Avgränsning
Det område som beskrivs i analysen är valt
utifrån det sammanhängande landskapsrum
detaljplaneområdet är beläget i och de
närmaste omgivningarna. De redovisade
planerna för inventering och analys är utförda
i stor skala för att inbegripa hela landskapet.

Projektnummer: 18-10262

Landskapets karaktär
Det tydligaste kännetecknet för landskapet på
Södra Färingsö är det kuperade slättlandskapet
med öppna landskapsrum och bebyggelse i
brynzon och på höjder. Planområdet ligger
i randen på ett sådant karakäristiskt öppet
landskapsrum. Landskapsrummet definieras
en tydlig brynzon mot skogsmark och
bebyggelse. Vid Troxhammars golfbana är
gränsen mer diffus mellan öppet och slutet men
banan utgör ändå en del av det större öppna

9
som ligger i en svag sluttning. Vid planering av

och har en stark påverkan på upplevelsen

ny bebyggelse är det öppna landskapsrummmet

av landskapsrummet. Slättlandskapet är

viktigt att bevara.Brynzoner och höjdpartier som

uppdelat och det är byggnaderna istället för

definerar detta är viktiga element att beakta

brynzonen som definierar rummen i dess

liksom landskapsrummets huvudriktningar som

närhet. De förhållandevis enkla och storskaliga

inte bör brytas.

byggnaderna med omgivande parkering är det

Vyer
Som besökande eller boende i området
upplever man det öppna landskapsrummet
främst från huvudleden Färentunavägen eller
från Troxhammars byväg. Många upplever
också landskapsrummet under golfturen eller
restaurangbesöket på Troxhammars golfklubb.
Hänsyn till vyer och siktlinjer bör tas vid planering
av ny bebyggelse, särskilt från platser där många
vistas eller där vyerna ger en särskilt tydlig bild
av landskapet.
Bebyggelse

rummet. Landskapsrummets riktningar ges av

En större byggvaruhandel placerad mitt i

brynzonerna och följer dels Färentunavägen, dels

dalgången direkt norr och öster om planerad

sänkan mellan höjderna i söder och golfklubben

exploatering bryter karaktäristiska siktlinjer

första intrycket av Färingsös bebyggelse för de
som kommer till ön. Omsorgen om den yttre
miljön kring byggvaruhandeln är bristfällig. De
storskaliga plåtklädda fasaderna och avsaknad

kulturhistoriskt värde. Vägdragningar är ett
exempel på hur landskapets historia ska kunna
avläsas också i framtiden. Den aktuella vägen
förband historiskt två ångbåtsbryggor och var
en viktig länk i dåtidens samhälle.
Buller
Idag är planområdet bullerstört från Färentunavägen vilket gör marken olämplig för
bostadsbebyggelse.

av trädplanteringar medför att den inte smälter
in i landskapet på ett önskvärt sätt. Vid planering
av ny bebyggelse är byggnadernas skala och
omsorgen om material och detaljer viktiga för
hur området upplevs.
Vägar
Vid en exploatering av planområdet kommer
korsningen Troxhammars byväg/Enlundavägen / Färentunavägen att behöva ses över.
En trafikutredning pågår. Sträckningen av
Troxhammars byväg/Enlundavägen är en del av
ett äldre vägnät och dess dragning har ett visst

Färentunavägen med planområdet synligt i landskapsrummets södra del
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Planerade verksamheter
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Den aktuella detaljplanen omfattar dels en ny
bussdepå och dels ett verksamhetsområde för
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Planskiss över planerad bussdepå och verksamheter, skala 1:4000/A4
Vy över Färentunavägen norrut, med planområdet på
västra sidan
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Norr om Enlundavägen planläggs ett område
för verksamheter inom handel, kontor eller
småskalig industri. Verksamhetsområdet ligger
direkt väster om befintlig byggvaruhandel, på
plan åkermark. Verksamhetsområdet ligger
främst väster om befintlig byggvaruhandel
men sträcker sig också norr om Färentuna Trä.
Området ligger på plan åkermark och gränsar
mot en skogsbekläddhöjd i sydväst.
Rimliga tomtstorlekar för verksamheter kan vara
3000-10 000 kvm. Den tillåtna byggnadshöjden
planeras till 8 m inom området. En lokalgata
som försörjer de nya verksamheterna planeras
från Enlundavägen, med möjlighet till vändplan
inom området.
Inom det aktuella planområdet ska också en
kommunal pendlarparkering för ca 10 platser
inrymmas samt två dagvattendammar. En zon
med naturlika planteringar planeras längs hela

Projektnummer: 18-10262

planområdets norra gräns.

Sektion genom bergskärning mot planerad depå, exempel på utformning. Bergskärningen kan om bergets beskaffenhet tillåter utföras med en trappad
bergskärning som ger ett mer naturligt intryck.

Vy västerut över planområdet med Enlundavägen t.h. i bild, bussdepån planeras i direkt anslutning till den
skogsbeklädda höjden.

Vy norrut över planområdet från Enlundavägen. Nya verksamheter planeras mellan Färingsö Trä t. h i bild och
den skogsbeklädda höjden t.v i bilden.
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Sektioner
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Sektion A-A, genom planerade nya verksamheter och Färingsö Trä
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Sektion B-B, genom bussdepå
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Konsekvensbeskrivning landskapsbild
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Kulturlandskapet kring planområdet är typiskt

landskapsrummet redan är uppdelat. Nya

inte ersätta bergets volymer utan kan enbart

för Södra Färingsö. De stora sammanhängande

verksamheter öster om Färingsö Trä kommer

minska intrycket av dessa. I samband med

landskapsrummen vittnar både om platsens

att till stor del döljas av befintlig bebyggelse

plansprängning av områdets södra del kommer

planeras för att i största möjliga utsträckning
minimera kraftiga bergskärningar, som riskerar
att bli framträdande sett framförallt från norr

historia och ger visuellt en positiv upplevelse.

och av planerad vegetationsridå mot norr. Det

ca 15 000 kvm skog att avverkas och ersättas

och öster. Hur en eventuell bergskärning och hela

är dock av stor betydelse hur området gestaltas

med till stor del hårdgjorda ytor. De planerade

anläggningen upplevs redovisas från olika vyer

Entré till Färingsö
Planområdet är en del av entrén till Färingsö då
det ligger strax efter Lullehovsbron. Det är därför
viktigt hur förbipasserande upplever området
från vägen. Den tillkommande bebyggelsen
inom planområdet bör utformas för att inte
upplevas som alltför tongivande eller monoton
utan istället underordna sig det karaktäristiska

och hur bebyggelsen ansluter till brynzonen och

verksamheterna kommer främst att upplevas

på fotomontagen på följande sidor.

befintliga marknivåer.

av förbipasserande bilister på Färentunavägen.

I aktuellt förslag krävs det dock en omfattande

Ca fem privata bostadshus, belägna 400 m norr

bergskärning i den södra delen av planområdet

om området kommer att se anläggningen på håll

vilket kommer att bli synligt från norr och

från sin bostad. Tre bostadshus belägna ca 100 m

Landskapet har generellt en stor skala och
kan klara storskalig verksamhet om platserna
gestaltas med tydlig hänsyn till landskapets
karaktärsdrag. Samtidigt kommer platsen

öster. Bergskärningen kommer troligen att

öster om Färingsö Trä har delvis visuell kontakt

uppnå en höjd på mellan 3-18 m, och ca 150

med planområdet. Området är väl synligt från

landskapet.

m lång, vilket innebär att den kommer att bli

Hammargården öster om planområdet.

Projektnummer: 18-10262

synlig på långt håll. Bergets beskaffenhet är

upplevas på nära håll då människor passerar
mycket nära området på vägarna intill, inte minst
på cykelvägen längs med Färentunavägen. Det är
viktigt att upplevelsen inte blir alltför enformig
eller tvärtom oordnad, inte minst eftersom alla

Påverkan på landskapsbilden

avgörande för hur bergskärningen kan utföras,

Gestaltning

En stor påverkan på upplevelsen av

är berget sprickigt eller av sämre kvalitet finns

Vid planering av området och dess byggnader

det aktuella landskapsrummet har redan

det också risk att delar behöver ersättas med

är det viktig att beakta att den kommer att

gjorts då byggvaruhandeln placerades på

platsgjutna höga stödmurar eller slänter om

Kulturmiljö

upplevas i olika skalor och ur olika perspektiv.

slätten i anslutning till Färentunavägen. Ett

utrymme finns. Intrycket av bergskärningen

I kulturmiljöanalysen av tätortsbandet som

Anläggningen kommer att upplevas på ett större

utökat verksamhetsområde i anslutning till

kan minskas genom byggnadernas placering,

gjordes 2008 skriver författarna:

avstånd från Troxhammars by, och golfbanan.

denna kommer inte drastiskt att förändra

och planteringar av träd, vilket bör studeras i

upplevelsen av landskapsrummet eftersom

det forsatta programarbetet. Planteringar kan

Sett från norr är höjdpartiet söder och väster
om planområdet tongivande. Området bör

Vy över planområdet från privata villor

Cykelvägen längs Färentunavägen

Byggvaruhandel längs Färentunavägen
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som besöker Färingsö passerar platsen.

”Framöver bör större ingrepp, såsom sprängning
och utfyllnad av landskapet undvikas, bland
annat för att värna karaktäristiska berghällar

De slutna brynen definerar de öppna
landskapsrummen
Västra ågatan 16, 753 09 Uppsala
tel: 072-222 71 92, 222 71 91
w w w. k a r a v a n l a n d s k a p . s e
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och sluttningar mot Mälaren, men även för
att bibehålla förståelsen och läsbarheten av
odlingslandskapet med dess åkerholmar, bryn
och dalgångar.”
Förändringar av landskapets former bör därmed
undvikas i största möjliga mån vilket bör
studeras i det fortsatta arbetet. Omfattande
bergsprängningar är en irreversibel åtgärd som
kommer att påverka landskapsbilden i dalgången
påtagligt. Den befintliga vägsträckningen av
Enlundavägen bibehålls i förslaget, vilket är bra.
Förslaget berör inga fornlämningar eller andra
kulturhistoriska värden.
Idag. Vy över planområdet söderut från Färentunavägen, i höjd med korsningen till Troxhammars golfklubb.

Naturmiljön
Någon påverkan på specifika utpekade
naturvärden har bussdepån och verksamhetsområdet troligen inte. Den skär heller inte av
några tydliga spridningsvägar för djur och växtliv.
Den omfattande sprängningen i områdets södra
del kommer troligen att påverka områdets
hydrologi och omvandlingen av gröngjorda
ytor till hårdgjorda ytor medför att mängden
dagvatten som skall omhändertas ökar.
Längs Enlundavägen finns en äldre allé av
hästkastanjer som omfattas av Länsstyrelsens generella biotopskydd. Schaktarbeten
och sprängning i nära anslutning till allén kan
riskera att förändra mark- och vattenförutsätt-

Projektnummer: 18-10262

Vy söderut från Färentunavägen, i höjd med korsningen till Troxhammars golfklubb. Preliminära volymer för bussdepå redovisade. Bergskärning illustrerad i grått.
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ningarna för träden, något som bör beaktas i
den fortsatta planeringen av området.
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Idag. Vy över aktuellt område västerut från Troxhammars byväg.

Vy över depå och nya verksamheter västerut från Troxhammars byväg. Fotomontage med preliminära byggnadvolymer och bergskärning
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Vy söderut från Färentunavägen idag.

Projektnummer: 18-10262

Fotomontage med nya byggnadsvolymer. Vy söderut från Färentunavägen med preliminära byggnadsvolymer.
En skärm av planteringar mot åkermarken och en trädrad längs Färentunavägen mjukar upp intrycket av bebyggelsen.
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Idag. Vy över planområdet söderut från Färentunavägen, Färingsö Trävaruhandel till höger i bild.

Vy söderut från Färentunavägen med preliminära volymer för bussdepå, bergskärning och ny trädrad.
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Vy söderut från korsningen Färentunavägen - Enlundavägen med preliminära byggnadsvolymer och bergskärning illustrerad.
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Förslag
För att bussdepån och planerade småindustri-

Planteringar

område samordnas förslagsvis i ett skylt-

att minimera ljusutsläpp till det omgivande

verksamheter ska passas in i landskapet så

Färentunavägen trädplanteras utmed befintligt och föreslaget verksamhetsområde.
Trädraden minskar det storskaliga intrycket
och bildar en mjukare övergång mellan det
öppna landskapsrummet, Färentunavägen och

program som underlättar orientering och ger ett

landskapet nattetid, se vidare kap. om

välkomnande ordnat intryck både för personal

belysning.

bussdepån. Planteringar föreslås också kring

Omsorg bör läggas vid att fasader och huskroppar

anläggningens ytterkanter och där utrymme

får ett enhetligt och bearbetat uttryck.

finns inom depåområdet för att delvis dölja

Byggnadernas skala och placering studeras

bergskärning samt minska andelen hårdgjorda

för att de inte ska upplevas för dominanta i

ytor.

landskapet. Särskild omsorg bör läggas på att

långt som är möjligt efter givna förutsättningar
och för att intrycket ska bli sammanhållet
föreslås ett antal åtgärder.
Schakt och uppfyllnader minimeras
Anläggningens påverkan på befinliga marknivåer
studeras noggrant och området planeras för att
minimera bergschakt och synliga stödmurar som
upplevs främmande i landskapet. En fördjupad
geoteknisk undersökning bör utföras för att
kartlägga vilka möjligheter och metoder som
finns när sprängningen utförs. Sprängning kan,
om berget är av fast beskaffenhet, sprängas på
ett sätt som ger ett mer naturligt utseende (om
berget är av sprickig karaktär kan det dock vara
mycket svårt att styra dess slutliga utseende).
Byggnader placeras för att ta upp eller dölja
nivåskillnader så långt som möjligt och minska
intrycket av bergskärningar.

Projektnummer: 18-10262
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Ett lackat svetsat panelstängsel ger ett
ordnat intryck och håller formen bättre än
flätverksstängsel

och besökare.
Byggnader anpassade i skala och uttryck

fasader som vänder sig mot Färentunavägen
Omsorg om detaljer

för att de inte ska upplevas slutna eller som en

Eventuella stödmurar utformas med omsorg,

tydlig baksida. Synliga tak beläggs förslagsvis

t ex med mönster av grafisk betong.

med sedum som minskar andelen hårdgjorda

Skalskydd kring verksamheterna bör sam-

ytor och belastningen på ledningsnätet.

ordnas och utformas förslagsvis med lackat
panelstängsel, vilket har bättre hållbarhet och

Genomtänkt ljussättning

ger ett mer ordnat intryck än nätstängsel.

Inom området används förslagsvis 8 m

Skyltningen för bussdepå och verksamhets-

belysningsstolpar istället för höga master för

Mellan gång/cykelväg och Färentunavägen
planteras en trädrad.

Byggnadernas fasader bör samordnas och utformas
för att trots sin enkelhet och skala ge intryck av
omsorg, motiv kan t.ex. vara omgivande natur eller
grafiska mönster
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Exempel på områdesskyltar för bussdepå, Fyrislund,
Uppsala

Ett gemensamt skyltprogram ger ett ordnat intryck
och underlättar orientering för besökare

Västra ågatan 16, 753 09 Uppsala
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Belysning
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Befintlig belysning
I dagsläget är omgivingarna lantligt mörka med
få markanta undantag som förändrar hela upplevelsen nattetid. Ljuset i landskapet består av:
1. Belysning av byggvaruhandeln vid Färentunavägen, som ligger i direkt anslutning till planområdet. Området är starkt belyst med koffertarmaturer bestyckade med högtrycksnatriumlampor
på belysningsstolpar. Armaturerna har en kupa
som gör att ljuset bländar och syns väl på håll.
Byggvaruhandeln belyses även med väggarmaturer längs Färentunavägen, bestyckade med
kvicksilver ljuskällor.
2. Korsningen vid golfbanan är belyst med
stolpar med koffertarmaturer bestyckade med
högtrycksnatrium.

Färentuna vägen söder ut med byggvaruhandelns belysning i blickfånget.

Färentunavägen norr ut med mörka skogsdungar och ljus från bostäder på norradelen av Troxhammars byväg.

3. Busshållplatsen vid projektområdet är belyst
med koffertarmatur bestyckad med högtrycksnatrium.

Projektnummer: 18-10260

4. I anslutning till närbelägna bostadshus finns
vägbelysning bestyckad med högtrycksnatrium.

Området runt norra sidan av byggvaruhandeln belyst med högtrycksnatrium. Verk- Byggvaruhandeln betraktad söder ifrån, vilket är första blickfånget nattetid vid
samhets området innanför grindarna är belyst vilket ökar känslan av trygghet.

entrén till Färingsö.
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Analys av befintlig och ny ljuspåverkan
Ljuspåverkan på platsen är idag hög på grund av
den starkt belysta byggvaruhandeln. Om ljuset
görs om på byggvaruhandeln (skärmas av) och
bussdepån och resterande verksamhetsområde
belyses på ett hänsynsfullt sätt kommer ljuspåverkan på området upplevas mindre störande än
i dagsläget. Detta på grund av att den oavskärmande belysningen vid byggvaruhandeln idag
är starkt bländande i kontrast mot den mörka
omgivningen. Den totala åverkan på platsen
kommer dock upplevas större på grund av dess
omfattning och av den ökande trafiken.

Projektnummer: 18-10260

Bakom den intensivt belysta av korsningen mellan Färentunavägen och Enlundavä- Busshållplatsen vid den planerade bussdepån är idag starkt belyst. Söder om hållgen ligger den mörka platsen där bussdepån planeras.

platsen vidare över Lullehovsbron är omgivningarna helt mörka.

Trots byggvaruhusets starka belysning upplevs den mötande trafikens strålkastare

Ljuset från de höga belysningsmasterna på bussdepån i Ekerö centrum bidrar till

mer störande för landskapsbilden.

ljusföroreningar på och utgör bl a risk för fåglar att navigera fel under långflygningar.
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Den rörlig ljusstörningen bestående av bussarnas och bilarnas strålkastare kommer att öka
markant i området. Färentunavägen är redan
idag starkt trafikerad, vilket gör att de boende
redan är vana vid mycket ljusstörning via bilarnas
strålkastare i nordsydlig riktning. En stark ökning
av rörlig ljusstörning kommer på den idag lugna
Enlundavägen. De som kan störas av detta ljus i
östvästlig riktning är framförallt de som vistas på
behandlingshemmet samt eventuellt de boende
på södra delen av Troxhammars byväg.

22
Ljuspåverkan för boende i området

Byggnaderna längs norra delen av Troxhammars by väg.
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Troxhammars vårdhem.

Husen längs södra delen av Troxhammars byväg.

Husen längs Troxhammars byväg (norra delen)
De som bor i dessa hus påverkas då husen är
placerade med utsikt över det nya verksamhetsområdet. Härifrån ser man den nya bussdepån,
byggvaruhandeln och det nya verksamhetsområdet. Då byggvaruhandeln är starkt belyst idag
behöver den nya ljusbilden inte bli väsentligt mer
störande än tidigare.
Husen längs Troxhammars byväg (södra delen)
Vårdhemmets läge gör att de boende här påverkas mest av nybyggnationen då det ligger närmast samt har utsikt över området. De övriga tre
husen längsvägen har skyddande vegetation mot
den nya bussdepån, men kan se det befintliga
ljuset på byggvaruhandeln och kommer att se
belysningen över det nya verksamhetsområdet
norr om byggvaruhandeln.
Det ljus som kommer att inverka mest för samtliga boende i närheten är trafikljusen från det
ökande antalet bussar och bilar.

Utsikt från husen längs norra delen av Troxhammars byväg: Fotografi av befintlig belysning.

Utsikt från husen längs norra delen av Troxhammars byväg: Fotomontage med den nya bussdepån belyst.
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Utsikt från husen längs norra delen av Troxhammarsvägen: Fotografi av befintlig belysning på närmare håll.

Utsikt från husen längs norra delen av Troxhammarsvägen: Fotomontage med den nya bussdepån belyst.
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Ljuspåverkan hos djur i naturen
Djur in naturen påverkas av artificiell belysning
och olika djur påverkas på olika sätt av vilken
ljuskälla man använder. Belysning kan både locka
till sig och skrämma bort djur. Generellt påverkar
ljuset djurens dygnsrytm, förmåga att orientera
sig, deras beteende och relationen mellan rovdjur
och byte.
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Här följer några exempel:
Insekter dras framförallt till ljus i det blåvita spektrat (med korta våglängder). Det som vanligtvis
händer är att insekten kretsar runt lampan tills
den äts upp av ett annat djur eller dör av utmattning. Det händer även att den flyger på lampans
varma glas och dör på en gång.
Fåglar attraheras av ljus med långa våglängder
(gult och rött) t ex högtrycksnatrium. Det finns
risk att fåglarna börjar kretsa runt ljuset och
kan skadas vid kollision med armaturen. Även
fåglarnas navigationsförmåga påverkas negativt.
Fladdermöss lockas till belysning för att jaga
insekter. Vissa arter skyr dock ljuset och för dem
är belysta sammanhängade områden skadliga,
vilka kan bilda barriärer som de inte kan passera.
Belysning längs spridningskorridorer som skogskanter och brynzoner kan vara särskilt känsligt.
Däggdjur som lockas ut på en belyst vägbana kan
bli bländade och därmed inte våga gå ut i den
mörka naturen igen. Det ljus som däggdjuren
störs minst av är lågtrycksnatrium, där djuren
bara ser 1/10-del av det ljus vi människor ser.
Fotomontage av planområdet idag med befintlig belysning.

Fotomontage av planområdet med bussdepå och utökat verksamhetsområde där man ser den nya belysningens omfattning.
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Belys med hänsyn till omgivningspåverkan

Rekommendationer för ny belysning

För att det ska bli en bra ljusmiljö i hela området är det viktigt att se över belysningen vid
byggvaruhandeln genom att byta till avskärmade armaturer. Förutsättningen för att den
nya anläggningens belysning inte ska störa
omgivningen mer än nödvändigt är att planera
anläggningen noggrant med utgångspunkt från
följande rekommendationer.

•

Alla nya armaturer bör vara helavskärmade så att så lite ljus som möjligt stör
omgivningarna.

•

Armaturerna bör ha planglas för att undvika bländning.

•

Armaturerna ska vara formgivna på ett
sätt som minskar ytan som drar till sig
insekter.

•

Använd så låga stolpar som möjligt för att
anläggningen ska synas så lite som möjligt
på håll.

För att minska påverkan på de vilda djuren i
området bör hänsyn tas genom att:
1. Släcka ner ljuset så fort det inte behövs.
2. Använda avskärmade armaturer.
3. Hålla så låg ljusnivå som möjligt.
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Artificielltljus stör insekternas naturliga livsmiljö.

Det finns i princip ingen forskning om hur växter
påverkas av ljus i utomhusmiljö nattetid. Det man
har sett är att lövfällningen sker senare på den del
av trädet som står precis intill en lampa, vilket
också kan bero på värme. Träd som står en bit
bort från armaturen får ingen märkbar åverkan.

Det är viktigt att gestalta ett ljus som skapar
trygghet och säkerhet på arbetsplatsen samt att
det ger ett trevligt ljus där människor trivs. Det
bästa ljuset idag får man genom att belysa med
keramisk metallhalogen som ger ett varmvitt ljus
med god färgåtergivning. Detta ljus är med ögats
mått den effektivaste belysningen eftersom det
ger klara färger. Detta vita ljus stör inte fåglarna
på samma sätt som det orange högtrycksnatriumljuset. Keramisk metallhalogen lockar dock till
sig fler insekter, vilket gör att det är viktigt att
använda täta armaturer som exponerar så liten
belyst yta som möjligt där insekter kan bränna
sig. Eftersom Färentunavägen inte är belyst
minskar risken för barriäreffekter för fladdermöss
och andra däggdjur även om det nya områdets
belysning kommer att öka betydligt.

•

Använd bra optik som placerar ljuset på
ett sätt så att höjden på stolparna blir så
låg som möjligt. Stolphöjden bör fastställas via ljusberäkningar för området. En ca
höjd kan vara 8 m.

•

Vid personalparkeringen bör lägre stolpar
användas (4-5 m) för att ge platsen en
mänsklig skala.

•

Belys anläggningen med ljuskällan keramisk metallhalogen med en färgtemperatur på 3000K. Ljuskällan har god färgåtergivning, vilket skapar trivsam atmosfär för
de som arbetar på området.

•

Använd en anpassad ljusnivå vid cykelvägen med tanke på att omgivningarna är
mörka.
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Exempel på miljö belyst med keramisk metallhalogen,
som ger ett varmvitt ljus med god färgåtergivning.

Exempel på helavskärmad armatur
med planglas vilket rekommenderas.

