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INLEDNING

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 att prioritera ett detaljplanearbete för en ny skola 
vid Bryggavägen.  En förstudie i syfte att utreda två alternativa platser utmed Bryggavägen för 
byggnation av skola för 500 elever i årskurs F-9 genomfördes under dec 2017- feb 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-11-13 åt Miljö- och stadsbyggnadskontoret att 
upprätta detaljplan för ny skola på del av fastigheten Ekebyhov 1:1, utmed Bryggavägen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2018-11-14 om ett inriktningsbeslut avseende 
att ersätta befintliga skollokaler med att bygga en ny Ekebyhovsskola på Bryggavägen. 

I planuppdraget konstateras att området har goda förutsättningar och stor potential att 
omvandlas till en skolfastighet och kan inrymma en större skola än vad förstudien har 
undersökt, uppemot 900 elever. Vidare konstateras att det finns goda möjligheter att uppföra 
skolbyggnader med bra inomhusmiljö och disposition samt att anordna en bra skolgård. Den 
naturliga miljön med skog och kullar erbjuder en attraktiv utemiljö och angränsningen till 
Ekebyhovsparken och Ekebyhovsdalen ger en god koppling till naturområden. 

Planens syfte och huvuddrag

Planens 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.  

Huvuddrag

Detaljplanen innebär två nya byggrätter om sammanlagt c:a 6400 m2 byggnadsarea. 
Byggnaderna uppförs i maximalt tre våningar, vilket regleras genom begränsning av nockhöjd. 
Byggnader ska kunna placeras inom avgränsade områden i tomtens norra del, utmed 
Bryggavägen. Begränsningen har gjorts för att värna kulturlandskapet och naturmiljön. Inom 
området ska en byggnad som kan inrymma skolverksamhet för upp till 900 elever möjliggöras 
och en idrottshall inrymmas som ska kunna samnyttjas med föreningslivet. Utmed Bryggavägen 
planeras för angöring, parkering, transformatorstation och trädplanteringar. En befintlig 
gång- och cykelväg sträcker sig genom planområdet och denna flyttas och breddas något. 

Planprocessen

En detaljplan bestämmer vad som får byggas inom ett område, vilket kan innefatta allt från en 
enstaka fastighet till ett par kvarter. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser 
som styr vad byggnader och markområden ska användas till, byggnadshöjder, byggnaders 
utformning i stora drag med mera. I kommunen är det planenheten som ansvarar för att ta 
fram nya detaljplaner. 

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och bestämmelserna från och 
med 1 januari 2015. I arbetet med att ta fram detaljplanen tillämpas utökat förfarande.

Ett utökat förfarande ska tillämpas om planförslaget till exempel är av betydande intresse för 
allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Arbetet med att ta fram en detaljplan har två skeden, samrådskedet och granskningskedet, där 
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du som intresserad medborgare eller berörd sakägare har möjlighet att lämna dina synpunkter. 
Du kan kontakta handläggaren för detaljplanen under samrådstiden. Alla synpunkter måste 
dock lämnas in skriftligt för att sammanställas och kommenteras i samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande.  Nuvarande skede är samråd.

Samråd Samråds-
redogörelse

Granskning Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kraft

Preliminär tidplan för planarbetet

Samråd 1 kv 2020
Granskning 3 kv 2020
Antagande  i KF 1 kv 2021

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden

Ekebyhov 1:1

1:5231:394

Fig  12 (t.v.) Planområdets läge i röd linje, (t.h.) Fastighetsgränser i blå linjer, planområdet i röd linje

Planområdet ligger i Ekebyhov, sydöst om Ekerö centrum, i anslutning till Bryggavägen.  
Planändringen berör fastigheten Ekebyhov 1:1 och del av Ekebyhov 1:394.  Fastigheternas 
area är sammanlagt c:a 5 hektar.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplanen

I kommunens nya 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. Ekerö centrum, Träkvista, Svanhagen, Stenhamra, Älvsnäs och Västeräng 
ska rymma tätare bebyggelse med stor andel flerbostadshus, handel, service, skola/förskola, 
hotell/vandrarhem, mötesplatser, verksamheter mm. Utrymme för nya skolor reserveras i 
översiktsplanen vid Bryggavägen, Älvsnäs, Björkudden (Gamla Ekerövägen) samt i anslutning 
till befintlig skola vid Tappström. 

Markanvändning för detaljplaneområdet anges vara industrier och verksamheter och tärorts-
nära natur. Detaljplaneområdet kopplar i söder till ett aktivitetsområde i Ekebyhovsdalen. 

I översiktsplanen finns generella riktlinjer för hur kommunens herrgårdsmiljöer bör hante-
ras; Herrgårdsmiljöers utrymme och dominerande ställning i landskapet ska vidmakthållas. 
Ny- om- och tillbyggnader bör inte störa utblickar eller inkräkta på herrgårdens dominans. I 
dalgången söder om Ekebyhovs slott medges ingen ny bebyggelse. 

Fig 3.  Översiktsplan 2030 med sikte på 2050

Detaljplaner 

Bryggavägen omfattas av byggnadsplanen för delar av fastigheterna Brygga 1:3, 1:6 och 1:7 
(laga kraft 1976-02-25) med markanvändning vägmark.  Övriga delar saknar detaljplan.
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Fig 4. Gällande detaljplan, blåmarkerad

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom vattenskyddsområde Östra Mälaren som är skyddat enligt miljöbalken. 
Särskilda föreskrifter har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun. Skyddsföreskrifterna finns att ta del av hos 
de medverkande instanserna och ska beaktas vid exploatering av planområdet. 

Ekerö kommuns kulturmiljöprogram

Kulturmiljön kring Ekebyhov är utpekad i Ekerö kommuns kulturmiljöprogram (antaget 
2015). I programmet beskrivs att Ekebyhov har anor som bosättningsplats sedan förhistorisk 
tid. Idag är det en historisk helhetsmiljö med slott, arbetarbostäder, citadell, ekonomibygg-
nader, park och arboretum. Bebyggelsen på området uppvisar flera tiders byggnadsskick från 
1600-talet och framåt. Enligt programmet ska slottsanläggningen betraktas och hanteras som 
en helhetsmiljö, slottsmiljöns behov av utrymme och dominerande ställning i landskapet ska 
beaktas, ny bebyggelse bör undvikas och eventuella tillägg bör inte störa utblickar eller in-
kräkta på slottets dominans. Slottsparken med karaktär och vegetation ska respekteras och 
vidmaktshålls. Vid eventuella ändringar bör trädgården och parkens struktur och arkitekto-
niska värden respekteras.  

Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun

I Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun anges att Mälaröarnas odlingar är en 
viktig del av områdets kulturarv och att trädgårdsnäringen bör ges en tydlig roll som en del av 
områdets kulturarv. Odlingslandskapet kring Ekebyhov med fria vyer mot Jungfrusundsåsen 
och Ekebyhovs slott är viktigt för upplevelsen av kulturmiljön. Den brukade marken och 
alléerna är betydelsefulla karaktärer som bör värnas. Allén som kantar vägen från Ekebyhovs 
slott och österut till Mälaren är ett av områdets värdefulla karaktärsdrag. Vyer från dalkanterna 
och tystnaden är viktiga för upplevelsen. Herrgårdslandskapet bör värnas och vårdas så att 
dess storskalighet och tidigare betydelse som maktcentrum kan upplevas. Dessa strukturer 
innehar förutom samhällshistoriska och pedagogiska värden, även upplevelsevärden som bör 
värnas och vårdas framöver och vid behov. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB

Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell betydelse 
får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har nationell 
betydelse för skogsnäringen skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är 
opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse för 
fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för friluftslivet, 
som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kommunikationer mm 
eller har betydelse för Totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som riksintressen ska de skyddas 
mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena. 

Planförslaget innebär ianspråktagande av ca 2,5 ha åkermark för skoländamål. Åkermarken 
har klassning 5 enligt länsstyrelsens värdering av åkermark. Planförslaget med ny skola i 
Ekebyhov bedöms nödvändigt för att tillgodose väsentligt samhällsintresse.  Planförslaget 
bedöms därför vara förenligt med 3 kap MB.

Särskilda hushållningsbestämmelser och Natura 2000, 4 kap MB

Planområdet, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap 1-2 §§ MB. Med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns omfattas Mälaren 
med öar och strandområden i sin helhet av riksintresse. Inom detta område ska turismens 
och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Planförslaget bedöms vara förenligt med 
riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB

Enligt Miljöbalken 5 kap 1§ får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs 
för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer). 

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv 
innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och analysera alla vattenförekomster, 
fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt 
övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer att gälla för 
vattenmiljöerna.  Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå minst god status.

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande bestämmelse för 
myndigheter och kommuner vid tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, 
tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande 
av föreskrifter. Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen 
vid planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen. Gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten är målet att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska 
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uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år 2015 med undantag i form av en tidsfrist till 
den 22 december 2021 resp. 2027 för det eller de ämnen som orsakar en sänkt status.

Den vattenförekomst som påverkas av planändringen är Mälaren-Fiskarfjärden (SE657865-
161900).  Fiskarfjärden uppnår idag god ekologisk men ej god kemisk status på grund av höga 
halter antracen, TBT och PFOS. Miljökvalitetsnormen är satt till god kemisk status 2027 men 
med undantag för antracen och TBT. 

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande miljökvalitets-
normer.

Strandskydd

Området ligger inte inom strandskyddat området.

Övriga förordnanden

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom vattenskyddsområde Östra Mälaren som är skyddat enligt miljöbal-
ken. Särskilda föreskrifter har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun. Skyddsföreskrifterna finns att ta del av hos 
de medverkande instanserna och ska beaktas vid exploatering av planområdet. 

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap ska kommunen upprätta en strategisk 
miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
En undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad  2019-01-09 har upprättats. 

Den sammanlagda bedömningen är att miljöbedömning ska göras för detaljplanen för ny skola 
vid Bryggavägen och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. De miljöaspekter som 
föreslås hanteras är frågor kring kulturvärden, naturvärden samt risker för människors hälsa 
(buller och olycksrisk). 

Undersökningen om betydande miljöpåverkan och avgränsning av miljökonsekvensbesk-
rivning samråddes med Länsstyrelsen som lämnade sitt yttrande 2019-09-03. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning att genomförandet av planen kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som anges i 6 kap. 11 § MB och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 
11 § MB och 4 kap 34 § PBL (2010:900) är nödvändig.  

Miljökonsekvensbeskrivning

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för området av Ekologigruppen. Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen är att utreda de miljöaspekter som har bedömts särskilt 
relevanta för detaljplanen. Avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har skett i 
samråd med länsstyrelsen. Miljökonsekvensbeskrivningen presenteras i ett separat dokument 
och dess rekommenderade åtgärder för att minimera påverkan på miljön har arbetats in i 
detaljplaneförslaget. 
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Nollalternativ 
Huvudalternativet jämförs med två stycken nollalternativ. Det ena nollalternativet innebär att 
platsen fortsatt har liknande markanvändning som idag, med brukad åkermark och träddungar. 
Det andra nollalternativet innebär att platsen enligt ÖP tas i anspråk som verksamhetsområde. 
Utöver nollalternativen jämförs huvudalternativet med ett alternativ där skolan förläggs till 
fastigheterna Tappsund 1:1 och 1:57 norr om Bryggavägen, samt ett alternativ där planförslaget 
har en annan utformning inom samma fastighet som planförslaget. 

Samlad bedömning 
Planförslaget bedöms kunna ge förutsättningar för att skapa en god skolmiljö för barn, samti-
digt som platsens värden till viss del kan bevaras. Ändrad markanvändning, från jordbruk, kul-
turlandskap och naturmark, till skolmiljö och idrottsanläggning, innebär att jordbruksmark 
tas i anspråk och att viss del naturmark berörs av planerade byggnader och skolgård. Bygg-
nadernas placering i övre delen av planområdet utmed Bryggavägen gör dock att områdets 
värdefulla allé och visuella kontakt med Ekebyhovsdalens öppna kulturlandskap i huvudsak 
bedöms kunna bevaras. 

Planens förhållanden till lagskydd
Allén söder om planområdet som omfattas av biotopskydd påverkas inte av bebyggelse och 
kommer att bevaras som idag. 

Arter som omfattas av artskyddsförordningen, främst fladdermöss och fåglar, bedöms inte på-
verkas negativt vad gäller lokal population eller möjlighet att upprätthålla bevarandestatus, 
detta då särskilt skyddsvärda träd i allén, och de flesta övriga skyddsvärda träd har förutsätt-
ningar att bevaras inom området. 

Viss del av jordbruksmark av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB tas i anspråk. 

Planens viktigaste konsekvenser 
Planens viktigaste konsekvenser bedöms bestå i en påtaglig förändring av områdets kultur-
landskap, där den visuella kontakten och läsbarheten med Ekebyhovsdalen och slottsområdet 
försvagas. Dock bidrar byggnadernas placering i norra delen utmed Bryggavägen till att denna 
påverkan minskas, och det öppna jordbrukslandskapet och siktlinjerna utmed allén i söder 
bibehålls till stor del. Sammantaget bedöms planen kunna medföra små till märkbara negativa 
konsekvenser för kulturmiljö. 

Även för naturlandskapet innebär planförslaget konsekvenser, då delar av områdets trädkläd-
da arboretum med högt naturvärde tas i anspråk, och ett antal träd riskerar att påverkas då 
byggnader och skolans utemiljöer ska uppföras. Den högt klassade allén i söder kommer däre-
mot inte att påverkas. 

Vad gäller trafiksäkerhet och barn så bedöms platsen för den nya skolan kunna utformas på 
ett sätt som innebär en säker trafikmiljö för barn. För buller bedöms goda inne- och utemiljöer 
kunna skapas. 

För areella näringar innebär planförslaget ianspråktagande av c:a 2,5 ha åkermark för skolän-
damål. Åkermarken har klassning 5 enligt länsstyrelsens värdering av åkermark. 

Kumulativa effekter bedöms främst kunna bestå av påverkan på kulturlandskapet, samt till 
viss del jordbruksmark och naturmark i form av brynmiljöer. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  

Mark och vegetation

Geoteknik
Förutsättningar
Enligt Jordartskarta utförd av SGU utgörs planområdet huvudsakligen av postglacial lera och 
ett fastmarksparti av sandig morän och berg i mitten av planområdets östra del. Mitten av 
planområdets västra del utgörs av morän. 

En geoteknisk markundersökning har genomförts av Structor Geoteknik. Den visar att 
undersökningsområdet i huvudsak utgörs av ett fastmarksområde i öst med block och berg 
i dagen. Fastmarkspartiet omges av ett mer låglänt lerområde som sträcker sig söder och 
västerut fram till höjdpartiet i väst vid Ekebyhovsparken. 

Jordlagerföljden utgörs från markytan och nedåt generellt av mulljord, torrskorpelera ovan 
lera som övergår i silt och sand ovan grövre friktionsjord på berg. Viss mulljord förekommer i 
de ytliga jordlagren. 

Djup till berg varierar mellan c:a noll till tolv meter i undersökta punkter. Berget ligger 
sannolikt ytterligare något djupare i den södra delen där sondering avslutats utan att stopp 
mot berg erhållits. 

Fig 5. Jordartskartan, Sveriges geologiska undersökning (SGU)
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Förändringar
Baserat på utförda undersökningar kan lätta byggnader, efter avschaktning av överliggande 
mulljord, sannolikt grundläggas med platta på mark om lasten sprids väl. På och intill 
fastmarksområdet kan även tyngre byggnader grundläggas utan stödpålar. 

Risk för skred
Förutsättningar: 
Delar av aktuellt utredningsområde beskrivs i den av statliga myndigheter upprättade samlade 
databasen som beskriver risk för ras, skred och erosion som ett aktsamhetsområde avseende 
risk för skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma 
finjordar av lera och silt. 

 

Fig 7. Skredkänsligt område i gult, ungefärligt undersökningsområde inom svart markering. http://gis.swed-
geo.se/rasskrederosion/#

Fig 6. Tolkning geoteknisk undersökning (Structor Geoteknik)
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Efter utförda undersökningar konstateras att leran som finns i området är relativt fast med 
uppmätta skjuvhållfastheter över 20 kPa med en överliggande fast torrskorpa vilket innebär 
att risken för skred är begränsad så länge inte större uppfyllnader utförs, vilket då behöver 
beräknas ur stabilitetsynpunkt. 

Konsekvenser: 
Åtgärder bör vidtas för att undvika risk för skred i samband med genomförande av planen om 
större utfyllnader ska ske.  

Grundvatten
Förutsättningar: 
Dagvattenutredning har genomförts av WRS. Enligt denna finns det ingen grundvatten-
förekomst direkt under planområdet men Tullingeåsen- Ekebyhov-Riksten passerar endast 
ett tiotal meter bredvid områdets sydöstra hörn. Denna grundvattenförekomst ligger enligt 
dagvattenutredningen på 20-50 meters djup och är ett grundvattenmagasin av sand- och 
grusförekomst. 

Förändringar
Tullingeåsen-Ekebyhov-Riksten har mycket goda uttagsmöjligheter och det föreligger ingen 
risk att inte uppnå god kvantitativ status som miljökvalitetsnorm. 

Radon
Förutsättningar: 
Planområdet är låg- till normalriskområde för markradon. 

Förändringar: 
Kompletterande radonmätning ska göras inför exploatering av området. Bebyggelse där 
personer vistas mer än tillfälligt ska utföras radonsäkert om inte nya detaljerade mätningar 
påvisar annat resultat. 

Förorenade områden
Förutsättningar: 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts under planprocessen av 
Hedenvind projekt. Den visar att matjorden är förorenad av låga halter metaller som 
koppar, bly och zink, där bly överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig 
markanvänding (KM) i något enstaka prov. Metallföroreningarna har sannolikt skapats av 
bekämpningsmedel inom tidigare handelsträdgård och förekommer i matjorden över hela 
åkermarken. Metallföroreningarna bedöms enligt den översiktliga markundersökningen  
utgöra en låg risk för miljön, låg risk för hälsa och låg risk för spridning till naturresurser. 

Matjorden är också förorenad av DDT i halter över riktvärde för KM. DDT-föroreningen har 
sannolikt skapats av bekämpningsmedel inom tidigare handelsträdgård och förekommer 
främst i matjorden inom de centrala delarna av åkermarken. Inom övrig åkermark förekommer 
DDT fläckvis i låga halter tydligt under riktvärde för KM. Inom skogsmarken har inga DDT-
föroreningar påträffats. DDT-föroreningen i matjorden bedöms enligt den miljötekniska 
markundersökningen utgöra en låg hälsorisk, låg risk för spridning till naturresurser som 
ytvatten och grundvattenförekomster.  DDT-föroreningar i matjorden bedöms ha utgjort och 
utgör en långsiktig risk för markmiljön om marken skulle fortsätta att användas som åkermark.
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Fig 8. S:a DDT (DDT/DDD/DDE) i matjord inom verksamhetsområden (Hedenvind projekt)

Förändringar: 
DDT-föroreningar i matjorden bedöms ha utgjort och utgör en långsiktig risk för markmiljön 
om marken skulle fortsätta att användas som åkermark. När marken däremot utvecklas i 
enlighet med planförslaget och matjorden används till gräsmatta, prydnadsväxter eller andra 
vegetationsytor som förhindrar damning eller erosion, bedöms DDT-föroreningen utgöra 
en låg risk för markmiljön. DDT-föroreningen i matjorden bedöms utgöra en låg hälso- och 
spridningsrisk till närliggande naturresurser både för nuvarande användning som åkermark och 
framtida skolverksamhet där barn och vuxna kommer att vistas inom området.   

Konsekvenser: 
Marken bedöms i den översiktliga miljötekniska markundersökningen kunna klara riktvärden 
för känslig markanvändning, vilket innebär att separat sanering av marken inte bedöms nöd-
vändig. 

Markföroreningarna som metaller och DDT i matjorden ska beaktas vid framtida hantering 
av överskottsmassor vid grundläggning av skolbyggnader och andra markanläggningar 
eftersom det finns ekonomiska och miljömässiga vinster med att sortera ut matjorden i olika 
omhändertagandeklasser baserat på markföroreningarna.   

Bedömningar i den miljötekniska markundersökningen kommer att prövas av Miljökontoret 
under senare skede av planprocessen och kan komma att utgöra grund för förändringar 
avseende rekommendation av nödvändiga åtgärder. 
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Naturmiljö
Förutsättningar: 
Planområdet utgörs av ett kulturpräglat landskap. Höjderna domineras av lundartad lövskog 
medan den centrala delen utgörs av brukad åkermark. Den västra delen av planområdet utgörs 
av ett sammanhängande lövskogsområde med enstaka inslag av äldre till gammal ek. I den 
östra delen av åkermarken växer ett lundartat lövskogsparti på en höjd med inslag av äldre 
ädellövträd. 

Stora delar av skogsmarken är påverkad av skogsbruksåtgärder, framförallt genom avverkning 
av äldre träd och försiktiga gallringar. Dessutom har regelbundet döda träd plockats bort från 
området. Skogsmarken i den västra delen är bitvis tät av lövsly. Skogsbeståndens ålder varierar 
i området. I de äldsta partierna som finns i lövlunden östra delen av planområdet bedöms 
beståndets genomsnittliga ålder vara 120 till 150 år.  

Fig 9.  Karta över naturvärdesobjekt i området (Ekologigruppen)

Ekologigruppen har inventerat området enligt SIS-standard för naturvärdesinventering. 
Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden och naturvärdesklassning 
samt objektbeskrivningar av så kallade naturvärdesobjekt. 

Inom naturvärdesklass 2- högt naturvärde bedöms varje område vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. Inom området har två 
områden med ekbryn och ädellövskog påträffats (objekt 1 och 5) samt ett område som utgörs 
av trädallén med inslag av skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd (objekt 7).   

Inom naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde - bedöms området vara av särskild betydelse 
för att den totala arealen som behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden på 
kommunal nivå.  Inom naturvärdesklass 3 har ett mindre parti blandlövskog och kultiverad 
gräsmark påträffats (objekt 2 och 6). 



DETALJPLAN SKOLA VID BRYGGAVÄGEN    2019-11-14     SAMRÅDSHANDLING 15

I området har flera naturvårdsarter påträffats i samband med naturvärdesinventeringen: 
nordfladdermus, dvärgpipistrell, gröngöling, mindre hackspett, eksticka, blekticka, grå  punkt-
lav, liten punktlav, lönnlav, blåsippa och vårärt. Av dessa är eksticka och bleksticka rödlistade 
arter. Vilda fåglar, fladdermöss och blåsippa är skyddade enligt artskyddsförordningen. 

Ekologigruppen har också utfört en riktad fladdermusinventering då det i 
naturinventeringen gjordes bedömningen att miljöerna kunde vara lämpliga för fladdermöss. 
Fladdermusinventeringen visar att det är art- och individrikast utmed allén söder om 
planområdet och i parkmiljöer en bit väster om planområdet. Vanligast är nordfladdermus och 
dvärgpipistrell som noterades i hela området förutom i de öppna markerna. Inventeringen visade 
inga tydliga tecken på att det förekommer kolonier av fladdermöss inom inventeringsområdet. 
Det går dock inte att utesluta att mindre kolonier finns inom området, framför allt skulle 
det kunna förekomma kolonier i allén söder om planområdet. De träd som är utpekade som 
skyddsvärda eller särskilt skyddsvärda bedöms vara av stort värde för områdets fladdermöss. 
Även om det inte finns kolonier inom området kan fladdermöss använda dessa träd som 
dagsvisten där de kan söka skydd under dygnets ljusa timmar. 

Flera skyddsvärda och särskilt skyddsvärda träd har identifierats och inmätts. De skyddsvärda 
träden består främst av ädla lövträd som ek, ask, lind och lönn i allén, samt i områdets 
arboretum på kullen i öster, samt några träd i västra delen, se figur nedan.  

NVI_Bryggan_Ekerö

 

Figur 3. Karta över inmätta träd.Fig 10  Karta över skyddsvärda träd området (Ekologigruppen)

Förändringar
Planerad idrottshall kommer att påverka skogsområdet i nordväst. Störst påverkan får den 
skogsbeklädda kullen - arboretum - objekt - 5 som har påtagligt naturvärde. Området påverkas 
både av skolbyggnaden och av att det tas i bruk som skolgård.
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Två stycken ekar som är definierade som skyddsvärda träd med skyddsklass 2 (=mycket gamla 
träd; ek äldre än 200 år) kommer att fällas i och med genomförandet av planen.

Konsekvenser
Viss del av arboretumet kommer att tas i anspråk för skolgårdsanläggningar, anslutningsvägar 
och ramper. Detta kommer att innebära intrång i naturmiljön. Två skyddsvärda träd kommer att 
tas ned.  Övriga skyddsvärda träd inom planområdet kommer att skyddas genom bestämmelse 
i detaljplanen som påbjuder att naturmarken ska bevaras.  (Fyra träd som avses bevaras måste 
mätas in i höjdled inför granskningskedet för att säkerställa att de kommer att kunna bevaras).

Området kommer i stora delar att behålla sin naturmarkskaraktär och kvarvarande träd kom-
mer att få bättre förhållanden genom skolgårdens skötsel. Planbestämmelse om att naturmarken 
ska bevaras kommer att införas i delar av arboretumet, och förbud mot trädfällning av större 
träd kommer att införas hela arboretum i de delar som inte bebyggs. Arboretumets östra del 
kommer inte att ingå i planförslaget, och därmed inte påverkas.  

Fladdermusfaunan kan komma att påverkas i sådan utsträckning att skyddsåtgärder behöver 
vidtas.  

Allén i söder kommer inte att påverkas direkt av planförslaget då den inte ingår i planområdet. 
Indirekt kan den komma att påverkas i det läge där den nya GC-vägen kommer att ansluta till 
Björkuddsvägen. Allén omfattas av biotopskydd och för åtgärder som kan påverka allén krävs  
dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen. 

Areella näringar
Förutsättningar
Planområdet är en del av en större areal jordbruksmark på totalt 35,5 hektar. Planområdet 
omfattar cirka 2,5 hektar brukningsvärd jordbruksmark av klass 5 på en 10-gradig skala, där 10 
är högst. Klassningen är högre än vad som gäller generellt för Stockholms län (klass 3-4). Inom 
åkermarken finns postglacial lera med sandig morän. Idag används området till åkermark med 
odling av stråsäd. 

Förändringar
Planförslaget innebär att c:a 2,5 hektar produktiv jordbruksmark tas i anspråk för exploate-
ring. 

Konsekvenser
Planerad exploatering medför en delvis irreversibel förändring, de delar som bebyggs kommer 
inte att kunna återtas till odling. Kvarvarande jordbruksmark kommer att utgöra c:a 33 hek-
tar. Brukning av kvarvarande mark kommer inte att försvåras, i det avseendet att planen inte 
medför en fragmentisering av kvarvarande jordbruksmark. 
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 Landskap och Bebyggelse

Fig 11. Utblick över planområdet och Ekebyhovsdalen från nordväst

Förutsättningar

Landskapet öppnar upp sig kring Ekebyhovs slott genom Ekebyhovsdalen som sträcker sig i 
öst-västlig riktning ner mot Mälaren. Dalen utgörs idag främst av jordbruksmark som följer 
dalgångens topografi i öst-västlig riktning. Den anlagda Ekebyhovsbacken på dalgångens 
sydöstra sida kontrasterar mot herrgårdslandskapets agrara karaktär. Unikt för naturmiljön 
är bokskogen kring Ekebyhovs slott. 

Ekebyhovs slott med tillhörande komplement- och ekonomibyggnader utgör områdets mitt-
punkt, med huvudbyggnaden placerad högt i terrängen med utblick över dalgången och det 
omgivande odlingslandskapet. Dalgångens topografi ger landskapet en tydlig form och rikt-
ning, med långa siktlinjer och utblickar i öst-västlig riktning. 

Planområdets topografi är svagt sluttande från Bryggavägen i norr ner mot Björkuddsvägens 
dubbelsidiga allé. I planområdets östra del finns en skogsbevuxen höjd som har utgjort ett 
arboretum tillhörande slottet. Den är idag under igenväxning men tydliga spår av Ekebyhovs 
handelsträdgårdsverksamhet är synliga. Här finns också ett flertal exotiska trädarter. Läm-
ningar efter anlagda stigar, trappor, skyltar och en liten bro är synliga. 

Den flacka delen av planområdet utgörs idag av jordbruksmark som ramas in av en ekbacke i 
nordväst och av den skogsbeklädda kullen. Söder om Björkuddsvägen öppnar det storskaliga 
odlingslandskapet i dalgången upp sig mot öster och väster. 
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Fig 12 (ovan) Planområdet från söder, (nedan t.h) Parkvillan, (nederst t.v.) Trädgårdsmästarbostaden

Själva planområdet är idag obebyggt, men flera byggnader med koppling till Ekebyhovs slott 
är belägna i direkt anslutning till planområdet. Strax väster om plangränsen ligger Parkvillan, 
en f.d. arbetarbostad uppförd kring 1915. Norr om den mindre höjden ligger ytterligare en 
av slottets f.d. arbetarbostäder kopplad till handelsträdgårdsverksamheten under 1900-talets 
början, i form av en större villa i två plan med ljusa putsade fasader. 

Öster om planområdet är idag ett brokigt verksamhetsområde beläget. Det bryter abrupt av 
det öppna odlingslandskapet och avslutar herrgårdslandskapet. Den byggnad som är placerad 
närmast planområdet är kraftigt ombyggd, men var tidigare kontorsbyggnaden till Ekebyhovs 
plantskola. Idag upplevs den som en av övriga industribyggnader utan någon koppling till 
herrgårdsmiljön. 
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Söder om planområdet finns Björkuddsvägen och dess raka allé utgör ett viktigt stråk som ger 
riktning i landskapet och förstärker dess öst-västliga rumslighet. I planområdets norra del går  
Bryggavägen. På andra sidan Bryggavägen ligger Sveriges största växthus för tulpanodling. 
Från planområdets norra delar är det möjligt att blicka ut över det storskaliga landskapet som 
är synligt bakom den trädridå som är belägen på Bryggavägens södra sida. Siktlinjerna är långa 
med fri sikt över dalgången mot Ekebyhovsbacken och ut över jordbrukslandskapet.  

Förändringar

Fig 13. Föreslagen ny skola. Vy från väster. (LLP Arkitekter)

Planförslaget innebär uppförande av en ny skola för 900 elever och c:a 80 personal.  Skolan 
ska inrymma lokaler för skolverksamhet för grundskola, lokaler för särskola samt idrottshall.  

Två större byggnadsvolymer och några mindre komplementbyggnader planeras.  
Utgångspunkten för planförslaget har varit att infoga skolan som en fond mot landskapet, 
bevara det öppna landskapet i dalen, bevara utblick från Bryggavägen och tydligt koppla 
byggnaderna till Bryggavägen. Platsens kvaliteter bevaras så långt som möjligt samtidigt som 
nya platsbildningar tillkommer. 

Byggnaderna placeras i planområdets norra del, mot Bryggavägen och tydliggör på så sätt 
gaturummet. Det öppna landskapet mot Ekebyhovsdalen behålls. Mellan byggnaderna finns 
ett mellanrum som bevarar möjlighet till utblick från Bryggavägen ut mot kulturlandskapet och 
samtidigt bildar en entréplats för skolområdet.  Byggnaderna ligger indragna från Bryggavägen 
och lämnar plats för angöringsgata med hämta/lämna-zon, cykelparkeringsplatser samt 
rörelseytor för ankommande till fots, cykel eller med buss. Mellan skolans kvartersmark och 
Bryggavägen planteras träd.  

Själva skolbyggnaden omfattar c:a 11000 m2  BTA.  Den föreslås utformas som en långsträckt 
byggnad längsmed den nordöstra delen av Bryggavägen, inskjuten i souterräng mot den 
skogsbeklädda kullen med arboretum. Mot Bryggavägen följer byggnaden vägens riktning och 
fasaden har en liten förskjutning för att bryta upp den långa fasaden och ge mer utrymme 
för skolans entréplats. Mot söder bryter skolans fasad i flera riktningar för att samverka med 
skolgårdens landskapsrum. Söderfasaden har längsgående balkonger för solavskärmning 
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och brandutrymning. Skolans huvudentré vänds mot Bryggavägen i norr och mot söder finns 
skolgårdsentréer både på en lägre nivå i väster och på skolans andra våningsplan i öster. Entré 
till särskola, inlastning och parkering sker vid byggnadens östra sida. 

Den planerade idrottshallen  blir fullstor och placeras delvis inskjuten i den bakomliggande 
sluttningen. Huvudentrén vetter mot skolområdets entréplats i öster. Byggnadsvolymen 
trappar ner i höjd mot vägen. 

Som fasadmaterial föreslås tegel i rödgula nyanser, mot norr med klätterväxter på vajrar. 

Skolgården vänds mot söder och får en övre del på den skogsbeklädda kullen, och en lägre del i 
den öppna dalen. Skolgårdens lägre, flacka del  planeras med funktioner för sport och lek.  Den 
övre delen som utgörs av kullen med arboretum, utformas så att naturmarken kan bevaras i så 
lång utsträckning som möjligt och erbjuda lek anpassad till naturmarken. Här förläggs också 
skolgård för särskola. En ramp öster om skolbyggnaden förbinder angöring/parkering/entré 
till särskola med skolgårdens övre del. Rörelse mellan skolgårdens övre och lägre del sker i 
naturmark eller trappa, via ramp eller inom byggnaden.  I söder avgränsas skolgården av ett 
befintligt svackdike. Den gamla lindallén utgör skolgårdens fond i söder. 

Skolgården skyddas genom byggnadernas placering från trafikbuller.  En allmän gång- och 
cykelväg delar skolans område mellan idrottshall och skola och denna måste passeras av 
skolbarn som ska till idrottshallen. Gång- och cykelvägen utformas med hastighetsdämpande 
åtgärder i det avsnitt som skär genom skolgården.  

Gestaltningsprinciper för skolans utformning beskrivs närmare i det till planen hörande 
gestaltningsprogrammet.

Fig 14. Sektion genom Bryggavägen, skolbyggnaden och del av arboretum (Nivå Landskapsarkitekter)
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Fig 15.  Illustrerad situationsplan (Nivå Landskapsarkitektur)

Konsekvenser: 
Planförslaget innebär att Bryggavägen kommer att få ett tydligare och aktivt gaturum. Den 
nya bebyggelsen ger en naturlig förlängning av Ekerö centrum. Bebyggelsen blir väl anpassad 
till befintlig terräng och lämnar Ekebyhovs dalgång öppen. Siktlinjen förblir obruten norrut 
i mellanrummet mellan de två byggnaderna. Själva dalgången som aktivitetstråk stärks när 
skolgården med sina lek-och idrottsytor ansluter till dalen. 

Byggnadernas höjder blir modesta med maximalt tre våningar och på så sätt bevaras 
landskapets läsbarhet. 

Sammantaget innebär planens genomförande att en ny skola uppförs med byggnader och gård 
som medför nya platsbildningar, landskapselement och kvaliteter i (stads-)landskapet och 
som erbjuder skolbarn och andra brukare en bra skolmiljö såväl inomhus som utomhus. 
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Kulturhistoriska värden

Fig 16. Utsnitt av ortofoto med referensår 1960, Lantmäteriet

Förutsättningar 
En antikvarisk konsekvensanalys har tagits fram under planprocessen av KMV forum. I denna 
beskrivs att Ekebyhovs slottsmiljö utgör en mycket värdefull helhetsmiljö med stora kultur- 
och naturvärden. Ekebyhovsområdet har också pekats ut som ett karaktärsområde med stora 
kultur- och naturvärden i såväl Ekerös kulturmiljöprogram som i översiktsplanen. Plan-
områdets värden ingår huvudsakligen i två kulturhistoriska sammanhang: som representant 
för Ekerös herrgårdslandskap och som representant för Ekerös handelsträdgårdar och 
1900-talets hortonomiska projekt. 

Ekebyhov utmärker sig som ett av Mälaröarnas största gods som uppfördes under 1600-ta-
lets omfattande säteribildning som hade stor påverkan på utvecklingen av kulturlandskapet 
och bebyggelsemönstret på Ekerö. Bebyggelsemiljön är välbevarad och utgör en av Ekerös två 
herrgårdsmiljöer som skyddas som byggnadsminnen enl. 3 kap kulturmiljölagen. Planområ-
det utgör en integrerad del av den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön. Dess exponerade 
placering intill Ekebyhovsallén, vilken fungerat som den huvudsakliga entrén till slottsmiljön 
sedan tidigt 1700- tal medför att planområdet utgör en viktig del av landskapsrummet som 
omger slottsmiljön. Ekebyhov utgör en särskilt värdefull kulturmiljö. Planområdet utgör en 
värdefull del av helhetsmiljön, framförallt som en del av det öppna odlingslandskapet och som 
betydelsefull inramning till Ekebyhovsallén. Den södra delen av planområdet är särskilt viktig 
som inramning till allén. 

Handelsträdgårdsverksamheten utgör ett exempel på de för Mälaröarna så typiska handels-
trädgårdarna. Ekebyhovs plantskola kom att bli uppmärksammad nationellt och internatio-
nellt och var en av de mest värdefulla botaniska trädgårdarna i landet. De frukträdsplante-
ringar som dominerat planområdet har återgått till odlingsmark, men resterna av arboretumet 
finns kvar liksom samtlig bebyggelse kopplad till fruktodlingarna. Ekebyhovs slottsmiljö med 
dess fortsatta historia som handelsträdgård och hortonomisk experimentverksamhet utgör en 
särskilt värdefull kulturmiljö. Planområdet utgör en värdefull del av helhetsmiljön, framfö-
rallt genom spåren av arboretumet och genom att binda samman den omgivande bebyggelsen.
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Fig. 17 Arboretum. (KMV Forum)

Förändringar
Planförslaget innebär att Ekebyhovs jordbruksmark bebyggs och att den historiska utbred-
ningen av godslandskapet blir mindre läsbar. Den urbanisering av odlingslandskapet som re-
dan påbörjats genom anläggandet av industriområdet utökas och den urbana gränsen flyttas 
närmare slottsmiljön. Den öppna odlingsmarken söder om slottsmiljön och om Ekebyhovsal-
lén gör dock att slottsmiljön även fortsatt till stor del omgärdas av jordbruksmark. 

Ekebyhovsallén, upplevelsen av den huvudsakliga entrén till Ekebyhovs slott och Ekebyhovs 
historiska koppling till Mälaren påverkas negativt av anläggningar eller bebyggelse som träng-
er sig på eller konkurrerar med allén som axial struktur. Industriområdet och Bryggavägen 
har redan inneburit en negativ påverkan på upplevelsen av Ekebyhovsallén i sitt omgivande 
landskap. Den negativa effekten är beroende av den nya bebyggelsens avstånd till och skala i 
förhållande till allén. Byggnader föreslås placeras i planområdets norra del drygt 100 m från 
allén. Anläggningar som stängsel och hårdgjorda ytor bör undvikas i alléns direkta närhet. 
Planförslaget innebär att sambandet mellan slottsmiljön och de östra delarna av Ekebyhovs 
ägor försvagas. Läsbarheten är dock redan idag svag.  Planförslaget innebär att områdets ar-
boretum delvis bevaras och brukas som en del av skolgården. Anläggningar för lek riskerar att 
förstöra de tydligaste strukturerna från handelsträdgårdens arboretum och därmed påverka 
läsbarheten av denna negativt. Anläggningar på skolgården bör utformas för att minimera 
skador på den historiska strukturen. 

Konsekvenser: 
Planförslaget har anpassats till kulturmiljön genom byggnadernas volym och placering och 
genom att arboretum avses tillvaratas som en kvalitet i skolgårdsmiljön. Planbestämmelser 
som säkerställer byggnadernas volym och placering samt markens anordnande i närheten av 
allén och vid arboretum, införs på plankartan. 
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Fornlämningar
Inom planområdet finns idag inga kända fornlämningar. En större fornlämningsmiljö och 
fler övriga kulturhistoriska lämningar är belägna vid Ekebyhovs slott och slottspark. 

Lek, idrott och fritid

Förutsättningar

Planområdet ligger mindre än 1 kilometer från Ekerö centrum med service i form av bibliotek, 
restauranger, butiker, vårdcentral, vårdboende mm.  

I sydöstra delen av Ekebyhovsdalen finns Ekebyhovsbacken som är en skidanläggning med 
fyra nedfarter och två liftar. Skidbacken är en del av Jungfrusunds friluftsområde. Här bedrivs 
ett flertal fritidsaktiviteter såsom ridning, terränglöpning, orientering, längdskidåkning, ut-
försåkning, scouting, paddling, extremcykling och vandring. Vid västra delen av Björkuddsvä-
gen cirka 1 km från planområdet finns Mälaröhallen som är en 34*43 meter sporthall inklusive 
bollhall och gymnastikdel med teleskopläktare. Hallen försörjer idag 3 skolor och används 
även till fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Väster om hallen pågår anläggning av aktivi-
tetsyta med bl.a. skatepark och lekplats. Ekerö kommuns översiktsplan anger att Ekebyhovs-
dalen ska utvecklas med ett ”aktivitetsområde”. Ekebyhovsparken används idag som parkmiljö 
med olika typer av aktiviteter såsom midsommar- och valborgsmässofirande.

Den nordvästra delen av planområdet där idrottshallen planeras utgörs av lövskog och är 
en del av ett sammanhängande promenadvänligt lövskogsområde som sträcker sig fram till 
slottsmiljön. Här finns också en ridstig ned mot Bryggavägen. I den östra delen ligger arboretum 
och även här finns upptrampade stigar. Övriga delar av planområdet är ianspråktagna för 
åkermark. Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som förbinder Bryggavägen med 
Björkuddsvägen.  

Förändringar
Idrottshallen föreslås placeras i den nordvästra delen och intill den förläggs ett E-område 
för transformatorstation. Bebyggelsen kommer eventuellt att inkräkta på den befintliga 
ridstigen som kan komma att flyttas något. Arboretum kommer enligt planförslaget delvis 
att tas i anspråk för skolgård. Planområdet är en del av Ekebyhovsdalen som är utpekat 
som ett aktivitetsområde enligt översiktsplanen.  Skolgårdsmiljön kommer att ansluta till 
Ekebyhovsdalen och bli en förlängning av det planerade aktivitetstråket i dalen. Gång- och 
cykelvägen genom planområdet kommer att breddas och flyttas något.  

För skolgård rekommenderar Boverket minst 30 m2  friyta per barn, d.v.s. den del av skolgården 
som är avsedd för lek, undervisning och avkoppling. I planförslaget finns c:a 30 m2 friyta per 
barn. 

Under planprocessen har kommunen haft dialog med barn, personal och föräldrar vid 
Ekebyhovskolan kring den nya skolan. Där diskuterades bland annat barnens syn på vad 
skolgården bör innehålla. Funktioner som barnen bedömer viktiga är gräsplan (minst 
7-mannaplan), gungor, klätterställningar mm. 

Enligt planförslaget ska skolgården innehålla 7-mannaplan, lekutrustning och naturliga 
lekmiljöer. En mindre del av skolgården avgränsas för elever i särskolan som har särskilda 
behov av avskildhet och tillgänglighet. 
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Konsekvenser
Enligt planförslaget kommer skolgården att uppfylla Boverkets rekommendationer för minsta 
friyta för barn om 30 m2. 

Planförslaget kommer att innebära bibehållna möjligheter att röra sig i nord-sydlig riktning 
genom planområdet samt att utnyttja ridstigen, möjligen något förflyttad.  Allmänhetens 
möjligheter att röra sig i den västra delen av arboretum kommer att begränsas eftersom en del 
tas i anspråk av skolgården och stängslas av, medan den östra delen blir kvar i sin nuvarande 
form. Idrottshallen och skolgården med dess idrotts- och lekmiljöer kommer att kunna nyttjas 
av allmänheten och föreningslivet på kvällar och helger.

Gator och trafik

Trafikprognos
Förutsättningar
För Bryggavägen utgår prognosen från befintlig trafikmätning genom en uppräkning av trafik-
flödet 2019 till år 2040 med en årlig ökning om 0,5%. Trafikflöde på Bryggavägen vid skolan 
beräknas då bli  10 600 fordon per dygn, vilket är en ökning jämfört med 2015 då 6515 fordon 
per årsmedeldygn uppmättes. Ökningen beror på planerad utbyggnad från Ekerö centrum och 
fram till planområdet. 

Förändringar:
Själva planförslaget förväntas generera 1350 fordon per årsmedeldygn. 

Konsekvenser:
Kapaciteten på Bryggavägen är tillräcklig för den ökade trafikalstringen. 

Fig 18 (t.v.): Bryggavägen, (t.h.) Björkuddsvägen
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Trafiklösning

Bilväg

Hämta/Lämna

Cykelväg

CykelP

Parkering

Buss

Lastplats

Fig 19. Trafik  enligt planförslaget 

Förutsättningar

Biltrafik: 
Bryggavägen har en hastighetsbegränsning om 50 km/h och består av en knappt nio meter 
bred asfalterad yta. En hastighetsöversyn gjordes för kommunen år 2011. I den rekommende-
rades att Bryggavägen i denna del skulle få ändrad hastighet från 50 km/h till 40 km/h. Vägen 
har ett körfält i varje riktning och har inom området en ca 1 m bred mittremsa markerad med 
vägmarkering. Vid området där den nya skolan planeras svänger Bryggavägen i snäva kurvor. 

Gång och cykel: 
Längs Bryggavägens norra sida finns idag en belyst asfalterad dubbelriktad gång- och cykelbana.
Cykelstråket längs Bryggavägen mellan Ekerö centrum och färjelägret i Jungfrusund är utpekat 
som utredningstråk för det regionala cykelnätet i den regionala cykelplanen för Stockholms län.  
Denna är c:a 3 meter bred och är separerad på mitten med en målad linje vilket ger ca 1,5 meter 
till gående och 1,5 meter för dubbelriktad cykeltrafik. Längs Bryggavägens södra/västra sida 
utmed planområdet saknas idag stråk för gång- och cykeltrafik. Cykelstråket längs Bryggavägen 
mellan Ekerö centrum och färjelägret i Jungfrusund är utpekat som utredningstråk för det 
regionala cykelnätet i den regionala cykelplanen för Stockholms län. 

Det finns ett övergångställe med tillhörande cykelpassage över Bryggavägen inom planområdet.  
Tung trafik från odlingsverksamheten norr om Bryggavägen korsar gång- och cykelbanan vid 
två platser inom planområdet vilket innebär säkerhetsrisker. 

En gång- och cykelväg sträcker sig genom planområdet i nord-sydlig riktning och förbinder 
Bryggavägen med Björkuddsvägen. Den är c:a 3 m bred och skapar en gen koppling mellan 
Bryggavägen och Björkuddsvägen.
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Kollektivtrafik:
Närmaste busshållplats är Fredrikstrandsvägen väster om planområdet och Brygga industri 
drygt 400 meter sydöster om planområdet som trafikeras av bussarna 303 och 342 som förbin-
der södra Ekerö och färjelägret i Slagsta med Ekerö Centrum/norra Ekerö och Brommaplan. 

Förändringar
Biltrafik: I och med planens genomförande planerar kommunen att införa en s.k. 
lokal trafikföreskrift som innebär att hastigheten på Bryggavägen sänks till 3o km/h. 
Hastighetsdämpande åtgärder planeras att  införas. 

En av anslutningarna till odlingsverksamheten norr om Bryggavägen som trafikeras av 
långtradare för lastning och lossning föreslås stängas och trafiken ledas om till korsningen 
Brygga Gårdsväg/Bryggavägen för att minimera trafikrörelser tvärsöver gång- och cykelbanan.  

Fig 20 Föreslagen sektion för Bryggavägen (Struktor Mark)

Gång - och cykel: 
Planförslaget utformas så att en 4 m bred dubbelriktad cykelbana och en 2,5 meter bred 
gångbana möjliggörs längs Bryggavägens norra/östra sida. Detta uppfyller krav för regionalt 
cykelstråk enligt den regionala cykelplanen för Stockholms län.  

Två nya övergångställen med tillhörande cykelpassager föreslås över Bryggavägen, ett 
vid idrottshallen och ett vid busshållplatsen norr om skolan. Dessa föreslås förses med 
hastighetsdämpande åtgärder. Den passage som idag ansluter till befintlig gång- och cykelbana 
i nord-sydlig riktning, utgår. 

En ny gångbana föreslås längsmed Bryggavägens södra sida i områdets östra del för gående 
som ska passera parkeringsytan och nå busshållsplatsen. 

Gång- och cykelvägen som sträcker sig genom planområdet i nord-sydlig riktning och 
förbinder Bryggavägen med Björkuddsvägen breddas i sin helhet och flyttas något västerut i 
den sydligaste delen. 

Kollektivtrafik: 
En ny busshållplats anläggs längs Bryggavägen direkt norr om skolbyggnaden och utformas 
som en s.k. ”stopp-plats”. 
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Konsekvenser
Hastigheten på Bryggavägen sänks till 3o km/h. 

Enligt genomförd trafikutredning bedöms trafikmiljön kring skolan utformas på ett sätt 
som innebär en säker trafikmiljö för barn genom separerade och breddade ytor för cykel och 
gång, korsningspunkter mellan motorfordonstrafik och gående och cyklande med tydliga 
väjningsregler och busshållsplatsens utformning med mittrefug. Hastighetsdämpande 
åtgärder bör prioriteras genom till exempel övergångställen och ett avsmalnat gaturum. En 
god och trygg trafikmiljö ska säkerställas kring angöringszonen då barn kommer att vistas där, 
särskilt med tanke på att särskolans entré också är placerad i nära anslutning till lastplatsen. 

Framkomligheten för motorfordon påverkas framförallt under morgnar och eftermiddagar när 
skolbarn ska hämtas och lämnas eller kliva på och av bussar. 

Björkuddsvägen
Förutsättningar

Strax utanför planområdet, söder om den blivande skolan ligger Björkuddsvägen. Vägen är 
asfalterad, ca 3 m bred och är idag reglerad med förbud mot motorfordonstrafik mellan kl 
7-9 på vardagar, skolbussar undantaget. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/timme. Gående, 
cyklister och motorfordon är hänvisade till samma yta och därmed innanför de träd som bildar 
allé längs vägen. 

Förändringar

Bostadsområdena i väster kan komma att ingå i skolans upptagningsområde vilket innebär 
en risk att Björkuddsvägen kommer att trafikeras till/från skolan om inte åtgärder vidtas. 
Björkuddsvägen omfattas inte av planområdet, men i samband med planens genomförande 
planerar kommunen att införa en s.k. lokal trafikföreskrift som innebär att motortrafik förbjuds 
för sträckan från den nya skolan fram till Bryggavägen i öster. 

Konsekvenser
Björkuddsvägen kommer inte att kunna användas för motortrafik  för sträckan mellan skolan 
och Bryggavägen och det kommer att påverka tillgängligheten för verksamheter i Ekebyhovs-
dalen öster om planområdet, till exempel Mälaröhallen och Ekerö ridskola. Till- och utfart till 
dessa verksamheter föreslås ske västerut. 

Med vidtagna åtgärder kan Björkuddsvägens karaktär bevaras och utgöra ett trafiksäkert gång- 
och cykelstråk. 

Under planarbetet genomförs en enkätundersökning bland föräldrar till skolbarn i syfte att 
kartlägga barnens skolvägar. Resultatet av denna kommer att analyseras och ev. åtgärder 
föreslås inför granskningskedet. 

Angöring, inlast och avfallshantering
Förändringar 

En ny lokalgata parallellt med Bryggavägen möjliggör hämta/lämna för skolan i planområdets 
nordvästra del.  En ny infart och en ny utfart från Bryggavägen anläggs för hämta/lämna 
vid den nya lokalgatan i väster, och en ny in- och utfart anläggs i planområdets östra del för 
angöring till särskola, parkering samt leveranser och avfallshantering. 
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Lastplats anordnas på parkeringsytan öster om byggnaden. Här planeras angöring för 
leveranser och sophantering ske. Lastbil/sopbils bakdel hamnar inom 10 meter från inlastning 
i byggnad. En god och trygg trafikmiljö måste säkras kring angöringszonen då barn kommer 
att vistas där, särskilt med tanke på att särskolans entré också är placerad i nära anslutning till 
lastplatsen. 

Konsekvenser: 
Hämtning, lämning och leveranser kan ske på ett funktionellt sätt. 

Parkering
Förutsättningar 

I enlighet med kommunens gång- och cykelvägsplan används parkeringstal om 0,5 
cykelparkeringsplatser per grundskoleelev, vilket ger ett behov av 450 platser. Cykelparkering 
för anställda antas ingå i detta antal. 

Parkeringstal för bil i  planförslaget är 0,5. I nyexploateringar i centrala lägen i kommunen 
hanteras parkeringstal om 0,4 bilparkeringsplatser per anställd. På befintliga skolor finns det 
i snitt 0,6-0,7 bilparkeringsplatser per anställd (Sanduddens skola, Ekebyhovskolan). Förut-
sättningar för andra färdsätt i ett mer centralt läge som Bryggavägen är bättre på grund av 
lokalisering mot huvudnätet för gång- och cykeltrafik, samt ett bättre utbud av kollektivtrafik 
på plats. 

Förändringar
450 st cykelparkeringar föreslås vid flera platser i anslutning till cykelbanor och skolans och 
idrottshallens entréer.  

P-tal om 0,5/anställd medför ett parkeringsbehov om 60 platser för personal. Samtliga 
lokaliseras till parkeringsytan öster om skolan med en anslutning till Bryggavägen. Handikapp-
parkering anordnas inom 25 meter från entré till skola och till idrottshall. Parkering till idrotts-
hallen på kvällar och helger sker genom att samnyttja skolans parkering. 
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Hälsa och säkerhet

Buller
Förutsättningar: 

Området utsätts för buller från Bryggavägen och från omgivande industrier och växthus. 
Enligt Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik gäller 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå för de delar av skolgården som är 
avsedda för både lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården 
gäller 55 dB(A)) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå. För industribuller 
tillämpas Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Riktvärdena är ett stöd i 
den bedömning som görs i varje enskilt fall. 

Förändringar:

Vid fasaden mot vägen blir ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A) och på sidan mot skolgården 
lägre än 55 dB(A). På större delen av skolans uteytor blir ekvivalentnivåerna högst 50 dB(A). 
Bullret från industrin på motsatt sida av Bryggavägen blir dagtid 50 dB(A). 

För de planerade uteytorna utgör byggnaden skydd mot trafikbullret och industribullret. De 
totala ekvivalenta ljudnivåerna blir på större delen av uteytorna högst 50 dB(A). På endast en 
mindre del av ytan är ekvivalentnivåerna över 50 dB(A) men högst 55 dB(A). De maximala 
ljudnivåerna överstiger inte 70 dB(A) på någon del av dessa uteytor. 

För den del av skolgården som utsätts för trafikbuller till en nivå högre än 50 dB(A) men lägre 
än 55 dB(A) planeras endast funktioner för lek och vila men inte för undervisning. 

Konsekvenser:
Aktuella riktvärden för buller inomhus innehålles. Aktuella riktvärden för trafik- och 
industribuller innehålls. 

Fig 21 Ekvivalent ljudnivå (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult)
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Hagar och stall: 

Förutsättningar: 
Söder om Ekebyhovs slott drygt 100 meter från planområdet finns en ridskola: Ekerö ridskola 
i Ekebyhov. Ekerö kommuns miljönämnd har antagit riktlinjer för avstånd mellan skola, 
förskola, äldreomsorg och liknande verksamheter vara 200 meter till stall och 100-200 meter 
till hagar. Avstånd mellan planområdet och stall är c:a 300 meter och till hagar c:a 100 meter.  

Konsekvenser: 
Avstånd mellan hästverksamhet och den planerade skolgården bedöms utgöra ett tillräckligt 
skyddsavstånd.

Miljöfarliga verksamheter

Förutsättningar: 
Ekebyhovs reningsverk ligger c:a 500 meter från planområdet och behandlar avloppsvatten 
från Ekerö tätort och Stenhamra. Anläggningen är inbyggd, med undantag från en luftnings-
bassäng. Möjlig påvverkan som reningsverket kan ha på människors hälsa och välbefinnande 
är främst luktstörning samt risk för smittspridning. 

Konsekvenser: 
Mängden bakterier som sprids via luften, har på ett avstånd av 200 meter från reningsverk, 
visat sig vara obetydligt större än  vid normala förhållanden (Boverket), varför avståndet till 
planområdet bedöms utgöra ett tillräckligt skyddsavstånd i detta avseende.   

Teknisk försörjning

Vatten dagvatten och spillvatten 

Förutsättningar
I Bryggavägen finns en dricksvattenledning och en spillvattenledning. Ledningsägare är 
Roslagsvatten AB. 

En dagvattenutredning har tagits fram av WRS under planprocessen. Marken inom 
planområdet består främst av svårinfiltrerad lera på den lägre liggande jordbruksmarken, 
samt morän och berg i dagen på kringliggande skogsbeklädda kullar. Inga instängda 
översvämningsbenägna områden har identifierats. Områdets avrinning sker huvudsakligen 
söderut, mot Ekebyhovsdalen och vidare mot recipienten Fiskarfjärden (Mälaren). Det finns 
möjlighet att i norra delen av planområdet ansluta till befintligt dagvattennät som ligger 
längsmed Bryggavägen. Fiskarfjärden uppnår idag god ekologisk status men ej god kemisk 
status på grund av höga halter antracen, TBT och PFOS. Miljökvalitetsnormen är satt till god 
kemisk status 2027 med undantag för antracen och TBT. 
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Fig 22. Befintlig dagvattenhantering och ytlig avrinning i området (WRS)

Förändringar
Skolområdet ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. U-områden införs på 
plankartan för att säkerställa åtkomst till ledningar. 

Enligt dagvattenutredningen innebär planförslaget en ökning av områdets hårdgöringsgrad 
från 0,08 till 0,27. Utan dagvattenåtgärder skulle det dimensionerande flödet öka med 300 %, 
inklusive klimatfaktor. Även föroreningsbelastningen skulle öka, främst av tungmetaller, olja och 
PAH. Fosfor skulle öka något medan kväve och partiklar skulle minska något. För att inte flöden 
och föroreningar i området ska öka behöver dagvatten från hårdgjorda och högbelastande ytor 
fördröjas och renas i filtrerande dagvattensystem. Dimensioneringsprincip för anläggningarna 
bör vara Roslagsvattens riktlinje att 20 mm avrinning från hårdgjorda ytor ska omhändertas 
i anläggningar som dimensioneras för regn med 2 års återkomsttid.  Totalt krävs det att 
210 m3  dagvatten renas och fördröjs inom planområdet.  Dagvattenutredningen innehåller 
rekommendationer för vilka anläggningar som är lämpliga. Åtgärder för omhändertagande 
av dagvatten enligt planförslaget redovisas nedan och motsvarar dagvattenutredningens 
rekommendationer. 
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 Dagvattenhantering |  2019-06-19

Ekebyhovskolan - Bryggavägen

     Plan Skala 1:1000.
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Skelettjord

Fig 23. Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering (WRS/Nivå Landskapsarkitekter)

Konsekvenser:
Vid införande av dessa åtgärder kommer det dimensionerande flödet att minska. Alla 
föroreningar (näringsämnen, tungmetaller, partiklar, olja) förutom PAH antas minska eller 
förbli på samma nivå som innan exploatering. Angående alstringen av PAH på ytor inom 
området indikerar beräkningar att det kan ske en viss ökning trots långtgående rening i 
dagvattenanläggningar. I dagvattenutredningen kommenteras detta: ”Emellertid inhyser 
bakomliggande data så pass stora osäkerheter i flera led att det inte vore pragmatiskt att kräva 
en teknisk, driftintensiv och dyr dagvattenanläggning som möjligen skulle kunna avskilja det 
ytterligare gram PAH som krävs för att nå samma teoretiska föroreningsbelastning som innan 
exploatering”. 

Värme
Förutsättningar:
Fjärrvärmeledning finns inom planområdet i nordsydlig riktning, utmed den befintliga gång- 
och cykelvägen, och ansluter till Bryggavägen i norr och Björkuddsvägen i söder. 

Förändringar:
Planområdet kommer att förses med fjärrvärme.  Nya skolbyggnader ska utformas så att ener-
gibehovet begränsas genom låga värmeförluster och effektiv värmeanvändning. Solvärme och 
solceller kan med fördel komplettera och effektivisera uppvärmningssystemen. Ett u-område 
införs på plankartan för att säkerställa åtkomst till fjärrvärmeledningen.

El, tele, bredband

Förutsättningar: 

I Bryggavägen finns ledningar från Skanova, Tele 2, Telenor, Ellevio och Roslagsvatten. Det 
finns en elledning i luften i nord-sydlig riktning över planområdet. 
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Förändringar: 

En ny transformatorstation förläggs till nytt E-område i  planområdets nordvästra del. 
Placeringen av ny transformatorstation inom föreslaget E-område ska kommuniceras med 
Ellevio. Elförsörjning till skolområdet ska ske från den nya transformatorstationen. Luft-
elledningen kommer att markförläggas i samband med planens genomförande. El- och 
teleledningar som nu ligger i  Bryggavägen i planområdets västra del flyttas söderut och 
förläggs i angöringsgata   på kvartersmark. 

Avfallshantering
Förändringar:
Miljöhus planeras i planområdets nordvästra del med angöring via infart och vändslinga. 
Avfallshantering ska ske enligt kommunens råd och anvisningar.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen föreslås vara huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet. Inom 
dessa områden ska kommunen ansvara för iordningställande och skötsel. 

Kommunen i egenskap av ägare och förvaltare för skolan kommer även att sköta kvartersmar-
ken. På kvartersmark ansvarar exploatören, i detta fall kommunen för utbyggnad. 

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av busshållplatsen. SL står för skötseln av dessa efter 
iordningställandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunala vägar och allmänna 
platser. 

Kommunen genom Ekerö Vatten AB är huvudman för anläggningar för vatten, avlopp och 
dagvatten. För dagvatten inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för lokalt 
omhändertagande åtgärder. 

Ellevio är ansvarig för områdets elförsörjning.

Genomförandetid

Genomförandetiden ska vara 10 år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Fastighetsrättsliga frågor

Ägarförhållanden
Detaljplanens område omfattar delar av fastigheterna Ekebyhov 1:1 och Ekebyhov 1:394 som 
båda ägs av kommunen. 

Fastighetsreglering 
Nybildning av fastigheter ska ske i överensstämmelse med detaljplan efter ansökan hos Lant-
mäteriet.

Gemensamhetsanläggningar
Eventuella nya gemensamhetsanläggningar prövas efter ansökan om anläggningsförrättning.

Servitut/Ledningsrätt/avtalsservitut
Befintliga gemensamhetsanläggningar och inskrivna servitut saknas inom detaljplanens områ-
de. Genom området går en luftledning för starkström. Den behöver flyttas vid genomförandet 
och markförläggas. Ny dragning är inte fastställd men kan behöva u-område på plankartan.
Genom området går även en markförlagd fjärrvärmeledning. Avtalsservitut har inte gått att 
finna och det är svårt att se vilket syfte de skulle kunna ha. Fastighetsägare bör bevaka eventu-
ella avtalsservitut i planprocessen. 

Avfallshantering
Ett miljöhus för hushållsavfall placeras vid den västra infarten. 
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Ekonomiska frågor

Fördelning av kostnader
Kommunen bekostar hela utbyggnaden. 

Anslutningsavgift
De ledningsdragande verken tar ut anslutningsavgift enligt taxa eller enligt överenskom-
melse.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har tagits fram av Miljö- och stadsbyggnadskontoret genom plankonsulten 
Anna Hammarbäck från Total Arkitektur.

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET

Tommie Eriksson     Annika Ratzinger
Miljö- och stadsbyggnadschef    Planarkitekt


