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Ekerö kommun har beslutat om a bereda nya lokaler för Ekebyhovsskolans F-6
verksamhet, särskola och A-spår på den obebyggda tomten vid Bryggavägen.
Platsen har angivits för skoländamål i Ekerö kommuns senaste översiktsplan
2030 och studerats vidare i en förstudie under 2018. Platsen för skolan ligger
vackert belägen i e område med stora natur och kulturvärden. Stråket längs
Bryggavägen är en vik g förbindelse inom Ekerö kommun där många kommer a
komma i kontakt med den nya skolan och idro shallen. Det blir också arbetsplats
för runt 900 elever och 80 personal.
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Kvällsbild norrfasad
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De a gestaltningsprogram har tagits fram för a föreslå, tydliggöra och
illustrera de önskade kvalitéerna i den fram da skolmiljön och den oﬀentliga
platsbildningen runt om skolbyggnaderna. Gestaltningsprogrammets idéer ska
återspeglas planbeskrivningar och fastslås i planbestämmelser.

Innehåll, bakgrund, sy e och status.

3

Skoltomten, axonometri

4

Skolbyggnaderna , placering entréer och angöring

Situa onsplan
Sek oner, gestaltning idro shall

10
11-12

Ny skola vid Bryggavägen | Gestaltningsprogram

3

Skoltomten
Tomten för den nya skolan och idro shallen är en del
av kulturlandskapet kring Ekebyhovs slo . En vacker
park- och naturmiljö med stora natur- och kulturvärden.
Landskapet präglas av böljande jordbruksmark,
skogsklädda kullar och trädallén llhörande
slo sanläggningen. Den östra delen av tomten består
av en höjd bestående av e arboretum, dvs olika
sorters träd, inhemska och exo ska. Här finns bland
annat äldre ekar med stora naturvärden. Historiskt har
området varit del av en plantskola, här fanns digare
äppelodlingar, som är en vik g del av Ekerös och
platsens iden tet.
Marken väster och söder om trädkullen/höjden
består av böljande gräsmark, gammal åkermark och
trädgårdsodlingar. Hela tomten slu ar mot söder där
tomten avslutas mot Björkuddsvägen med sin mycket
gamla och värdefulla alléplantering. Allén ligger i
ost-västlig riktning i en dalgång omgärdad av skog åt
alla håll utom mot Bryggavägen som flankeras av en
industriell bebyggelse.
Den öppna gräsmarken avslutas i väster med Ekebyhovs
slo spark som sträcker sig upp mot slo et på höjden.
Parken består ll stor del av bokskog men här finns
även stora ekar. Närmast Bryggavägen är Douglasgran
planterad.
I norr avgränsas tomten av den trafikerade
Bryggavägen. Härifrån ger det öppna fältet med
jordbruksmark överblick över dalsänkan och
trädallén längs Björkuddsvägen. I den an kvariska
konsekvensanalysen llmäts trädallén längs
Björkuddsvägen, och öppenheten kring denna det
största kulturhistoriska värdet.
Även resterna av den anlagda skogsplanteringen,
arboretumet llmäts e kulturhistoriskt värde a
beakta. Den södervända slu ningens öppna fält och
näraliggande skogsmark bildar en vik g resurs för
skolans utemiljö.

Axonometrisk översikt från sydväst.
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Skolbyggnaderna, placering, entréer och angöring
I planförslaget föreslås skolbyggnaden som en
långsträckt byggnad längs den nordöstra delen av
Bryggavägen, i souterräng mot den skogsklädda
kullen. Idro shallen placeras i förslaget också längs
Bryggavägen, men i den nordvästliga delen av
planområdet. Även idro shallen ligger delvis inskjuten
i den bakomliggande slu ningen. Mellan byggnaderna
finns e mellanrum som bevarar utblicken från
Bryggavägen och bildar en entréplats för skolområdet.
Byggnadernas lokalisering mot norr fredar den
känsligaste delen av kulturlandskapet i söder som kan
hållas öppet för skolgården.
Skolans utemiljö ges fina förutsä ningar med den
södervända och lä överblickbara skolgården som
även har llgång ll den skogsklädda kullen. Särskolans
egen skolgård ligger mot kullen vid den övre marknivån
i öster. Mot söder finns skolgårdsentréer både på en
lägre nivå i väster och på skolans andra våningsplan i
öster. Särskolan har sin skolgårdsentré i öster på den
övre nivån.
Mot Bryggavägen finns en entrésida med hämta/lämna
platser vid en lokalgata i kurvan mellan skolbyggnaden
och idro shallen. Vid mi en av skolbyggnaden nära
huvudentrén ligger busshållplatsen. Angöring ll
särskolan, inlastning ll skolkök och personalparkering
finns med en egen infart i nordost. Personalparkeringen
servar idro shallen på kvällar och helger.
Den föreslagna skolbyggnaden omfa ar ca 11 000 kvm
BTA, idro shallen ca 1800 kvm BTA. Skolgårdsytorna
uppgår ll ca 30 m2/ barn. Särskolan och barn i
A-spår har ca 37 m2/ barn a röra sig på, vilket
i princip motsvarar deras nuvarande utegård vid
Ekebyhovskolan.

Entréplatsen
Mot Bryggavägen i norr möter en platsbildning utmed
skolbyggnaden med entréer ll skolan, idro shallen och
mot skolgården i söder. Här är rikligt med cykelplatser
anordnade, vissa under tak, och totalt är 450 stycken
anordnade på skolområdet. Trädplanteringar är
placerade på entréplatsen längsmed Bryggavägen, den
lokala angöringsslingan och byggnaden.

Vy längs Bryggavägen och skolans norra fasad.

Trädplanteringarna komple eras med klä erväxter mot
själva skolbyggnaden som växer i de tråg som avsa s för
dagva enhanteringen. E liknade tråg för klä erväxter
finns framför idro shallen mot Bryggavägen.
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Skolgården
Mellan idro shallen och skolbyggnaden med utblick
över dalgången och Björkuddsvägens allé planteras
rader av fruk räd som flankerar vyn och understryker
siktlinjen ut i landskapet. Fruk räden anspelar på
platsens historia med digare äppelodlingar.
Skolgårdens öppna och mer hårdgjorda del är uppdelad
i två plan med trappa och ramp mellan, för a möta
den slu ande tomten och skapa funk onella ytor
a leka och spela boll på. En boll- och basket plan
är placerad på det lägre planet. Trappan upp ll det
övre planet bildar mot bollplanen en si gradäng med
informella läktarplatser. Väster om planen finns gräsytor
för infiltra on av dagva en och fri lek. Runt bollplanen
föreslås stenmjölsytor som infiltrerar dagva en. Öster
om planen finns plats för en större klä erställning.
På nivån ovan trappan finns ytor med hårdgjord
beläggning för lek och spring, samt en nedsänkt yta
som samlar dagva en med möjlighet a ordna för
va enlek.
En trappa löper längsmed den södra fasaden och ger
llgång ll utvändiga entréer ll byggnadens två lägre
plan. Trappan är placerad i den befintliga skogsslänten,
som bevaras för lek och vistelse i rimlig omfa ning.
I släntens södra del föreslås en lång trappa upp ll
gångvägen som slingrar sig ner och bildar en ramp
anpassad ll skötselfordon. Denna del av slu ningen
består mest av gräs och färre träd, och passar därför bra
som pulkabacke vinter d.
I slu ningen och mot berget kan bänkar placeras i
mindre amfiteaterformer för exempelvis utelek oner.
Önskvärt är a få in enklare funk oner bland träden
som komple erar men inte tar så mycket plats och där
arboretumets och det som är kvar från den digare
plantskolans karaktär kan bevaras och utvecklas. Från
den översta toppen på berget är det brant åt flera håll.
Här avgränsas skolmiljön med e stängsel.

Vy mot skolgård och skola från söder.
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Vy längs särskolans skolgård och skolans övre skolgård.

Vy från skolgårdens nedre del.

Särskolans utemiljö
Särskolans skolgård ligger mot kullen på en övre nivå. I e fördelak gt söderläge
som skuggas av den uppväxta skogen och kullen i söder. Tillgänglig entré är
anordnad invändigt, men den föreslagna rampen ger även en utvändig förbindelse
ll särskolans övre våningsplan och utegård. Gården har i sig två nivåer som
förbinds både med trappa och ramp.
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EKEBYHOVSKOLAN

Fasad mot norr.

Gestaltning skolbyggnad
Utgångspunkten för planförslaget har varit a infoga skolan som en lugn fond
ll det vackra landskapet för a så långt möjligt bevara och framhäva platsens
kvaliteter och sam digt ge form och materialitet ll de platsbildningar som llhör
skolanläggningen; entréplats, skolgårdar, angöring.
Den långa och horisontella skolbyggnaden samspelar och ly er fram det
böljande jordbrukslandskapet på samma sä som tradi onella lador. Terrängens
nivåskillnader tas upp mot skolbyggnaden och idro shallen som båda kilats in i
souterräng mot bakomliggande kullar. Mot söder har skolan delats av på höjden
med längsgående balkonger för brandutrymning och solavskärmning. Den
horisontella delningen förtydligar hur markhöjden varierar runt byggnaden. Mot
sydsidan är också byggnadens kontur uppdelad i flera snedställda par er med en
midja mot mi en av huset för a skapa e rum kring några skyddsvärda träd och
den breda utvändiga trappan som förbinder skolans två entrénivåer. Vid ändarna
är huset bredare för a ge plats ll skolans hemvisten. Konturen förstärks genom
a fasaden mot söder har längsgående fönsterband som förlängs över gavlarna
mot väster och öster. Sidan mot Bryggaväggen följer vägens riktning och har
delats i två raka delar med en liten förskjutning för a bryta upp den långa
fasaden och ge rymd ll entréplatsens mest använda del vid lämna- och hämta
slingan. Längden på byggnaden har också minskats genom a bo envåningen
hållits in vid hörnet mot öster och vid entréplatsen i väster. På kortsidan mot
väster gör de a a de två översta våningarna s cker ut och bildar e tak över en
del av entréplatsen.

EKEBYHOVSKOLAN

Som fasadmaterial föreslås tegel som är väl förankrat på Ekerö där det funnits
många tegelbruk. Teglet föreslås i rödgula nyanser, murat med flatsidan vänd utåt,
på högkant, vilket ger varia on och livak ghet. E ra onellt sä a åstadkomma
de a är a gjuta in tegelstenarna på de a sä i fasadelement.
Mot norr föreslås täta murpar er med viss relief i en jämn indelning som
sammanfaller med och även döljer takavva ningen. På denna fasad föreslås
också klä erväxter som anläggs med vajrar utgående från de ytor som krävs för
infiltra on av dagva net. Tegel är e beständigt fasadmaterial lämpligt för denna
typ av växtlighet och de röd/gula tegelstenarna står fint mot klä erväxternas
grönska.

Fasadutsni mot norr vid huvudentré.
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Kvällsvy mot skolans huvudentré på den norra fasaden.
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Nivå Landskapsarkitektur
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Sek oner

Sek on A-A. Skala 1:400 (A3)

Gestaltning IdroƩshall
Den föreslagna Idro shallen ligger liksom skolbyggnaden inskjuten i den
bakomliggande slu ningen. För a få plats på den smala remsan mellan
Bryggavägen och kullen har idro shallen hållits så smal som möjligt med
omklädning, förråd och teknikrum vid kortsidan av hallen. Huvudentrén ligger
mot entréplatsen i det östra hörnet. E smalt galleri mot vägen gör det möjligt a
nå idro shallens två delar från omklädningsrummen. Byggnadsvolymen ges på
så sä en fördelak g nedtrappning mot vägen och infogar den stora idro shallen
på e följsamt sä på platsen. Det smala galleriet kan också ges generösa
fönsteröppningar utan a störa idro sutövningen och ger därigenom en livak g
karaktär åt långsidan mot vägen.
Teglet som används på huvudbyggnaden föreslås även för idro shallen för
a knyta ihop skolans byggnader ll en helhet. Liksom på skolbyggnaden ger
klä erväxter e skikt av grönska framför fasadens rödgula tegel.

Sek on B-B. Skala 1:400 (A3)
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Sek oner

Sek on C-C. Skala 1:200 (A3)

Sek on D-D. Skala 1:200 (A3)
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