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Parker och friytor

Lillsjöparken föreslås att utvecklas till stadspark med 
nya attraktioner till exempel lekredskap, grillplatser 
och förbättrade vistelseytor. Åtgärder för att minska 
bullret från trafi ken på Kvarnbacksvägen och 
Ulvsundavägen ska studeras. 

Stadsparkerna och aktivitetsstråket skulle fylla ett 
behov av mer anlagda parker i Bromma och utgöra 
viktiga målpunkter och mötesplatser för invånarna i 
Riksby och omkringliggande stadsdelar. 

Övriga parker
I kvartersnära lägen bör ett antal mindre parker 
planeras. Parkerna kan utformas på olika sätt och 
erbjuda lugn och ro eller bostadsnära lek. De ska 
fungera som gröna oaser i en tät stadsmiljö och kan 
ges olika karaktär. Placering och utformning av 
parkerna ska utredas i det fortsatta planeringsarbetet.

Idrott  och aktiviteter
I takt med befolkningstillväxten ökar även behovet 
av idrottsanläggningar kring tyngdpunkten 
Brommaplan. Enligt idrottsförvaltningen behövs 
bland annat ytterligare konstgräsplaner, simhall och 
friidrottsanläggning för att behålla dagens utbud 
i Bromma och Västerort. Inom programområdet 
fi nns möjlighet att tillgodose delar av stadsdelens 
behov av idrottsanläggningar som är ett viktigt 
tillskott och bidrar till att skapa målpunkter i den 
nya stadsdelen. Det fi nns bland annat möjlighet att 
inrymma idrottsfunktioner i norra delen av Riksby där 
bebyggelse med verksamheter föreslås. Möjligheten 
att anlägga en idrottshall i nära anslutning till det 
föreslagna aktivitetsstråket ska undersökas. Inom 

Lilsjöparken

Tunnlandsparken

Ny stadspark och 
aktivitetsstråk 
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aktivitetsstråket fi nns också möjlighet att inrymma 
mindre ytor för till exempel spontanidrott. Detta 
behöver utredas närmare i samarbete med bland annat 
idrottsförvaltningen. 

Programförslaget innebär att golfbanan och 
rugbyplanen i norra delen av Riksby samt tennisbanor 
norr om Kvarnbacksvägen ersätts med bebyggelse. 
Golfbanan är mycket ytkrävande och någon alternativ 
placering inom området är inte möjlig. Möjlighet 
till idrott och aktiviteter av olika slag är en viktig 
del i fortsatt stadsutveckling. Lokalisering av 
idrottshallar och anläggningar för till exempel tennis 
och annan idrottsverksverksamhet ska studeras inom 
programområdet. Detta gäller främst inom de delar 
som föreslås som verksamhetsområde.

Service

Kommersiell och offentlig service
Tillgång till offentlig och kommersiell service är en 
förutsättning för ett levande och hållbart stadsliv och 
det är av stor vikt att etableringen av närservice sker i 
takt med den etappvisa utbyggnaden. Det huvudsakliga 
serviceutbudet i form av vårdcentral, tandvård och 
större livsmedelsbutiker kommer även i framtiden att 
fi nnas inom och i anslutning till Brommaplans centrum. 
Förutsättningarna för att etablera mindre lokaler för 
kommersiell service vid stråk och platsbildningar ska 
studeras i kommande detaljplanearbete. I kommande 
planering ska eventuella behov och lokaliseringar av 
till exempel vård- och omsorgsboende samt boende 
för andra målgrupper utredas vidare. 

Skolor och förskolor
Enligt stadens gällande budget ska det planeras för 50 
grundskoleplatser per 100 lägenheter. Då norra Riksby 
är helt utbyggt kan det fi nnas behov av upp till två 
grundskolor (F-9). Mark för detta ska reserveras i ett 
tidigt skede, lämpligast i anslutning till den föreslagna 
stadsparken och aktivitetsstråket samt i närheten av 
allmänna kommunikationer. En grundskola bör 
inrymmas i den eller de detaljplaneetapper som 
påbörjas först.

Behovet av förskoleplatser uppgår till 25 platser 
per 100 lägenheter. Förskolorna ska integreras 
i bostadsbebyggelsen och etableringarna ska 
ske i takt med områdets etappvisa utbyggnad. 
Programförslagets inriktning med totalt ca 3000-
4000 bostäder innebär att det behövs ca 40-50 
avdelningar inom programområdet. Placeringen av 
förskolorna och storlek på respektive enhet avgörs av 
möjligheterna att anordna tillräckligt stora gårdsytor 
samt tillgång till park eller naturområden.

Ny bebyggelse, bostäder
Den nya bebyggelsen ska präglas av variation 
och mångfald inom ramen för en gestaltad helhet. 
Utgångspunkt ska vara områdets karaktär och 
kvaliteter samtidigt som arkitekturen ska spegla sin 
samtid och bidra med en ny årsring till Brommas 
bebyggelseutveckling. Arkitekturen ska hålla en 
genomgående hög kvalitet.
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Riksby klack
Norra Riksby ska erbjuda olika boendeformer. 
Flerbostadshusen dominerar men radhus och kedjehus 
kan integreras i delar av kvarteren. 

Området är relativt kuperat med en brant sluttning 
mot söder och den befi ntliga bebyggelsen. 
Terrängen består av block och är därför till viss del 
svårtillgänglig. Vegetationen utgörs huvudsakligen av 
tall- och granskog med inslag av lövträd. 

På Riksby klack föreslås relativt tät bostadsbebyggelse 
i en halvöppen kvartersstruktur som tar hänsyn till det 
kuperade naturlandskapet och möjliggör inblickar 
i gröna bostadsgårdar. Områdets koppling och 
annonsering mot Brommaplan är viktig och ett tydligt 
och lätt orienterbart rörelsetråk föreslås därför från 
Vadmalsvägen och vidare mot programområdets norra 
delar. I området fi nns fornlämningar som behöver 
utredas närmare i kommande planarbete bland annat 
med utgångspunkt i underlag från arkeologiutredning, 
vilket kan påverka möjligheten för bebyggelse 
inom vissa delar. Vid lågpunkter i området behöver 
konsekvenser på grund av instängda områden och 
avrinningsvägar beaktas för att underlätta planering 
av dagvattenhantering i senare skede.   

Närheten till Brommaplan motiverar en hög 
exploatering med hushöjder upp till sex våningar 
längs lokalgatorna och sju till åtta våningar utmed 
det centrala stråket. Dessa kan bidra till att annonsera 
den nya stadsdelen i Riksby. Hur nivåskillnaden mot 
Vadmalsvägen kan hanteras ska särskilt studeras inför 
det fortsatta planeringsarbetet.    

Vid Brommaplan fi nns idag en bensinstation vilket ska 
beaktas i den fortsatta planeringen med avseende på 
risk och andra miljöfaktorer. Bakom bensinstationen 
intill Vadmalsvägen fi nns idag en allmän 
parkeringsplats, en tillfällig fjärrvärmeanläggning 
samt en angöringsgata till en anläggning i berget. 
Platsen är strategiskt viktig i stadsrummet och utgör 
länk mellan den nya bebyggelsen på höjden norr om 
platsen och Brommaplan. De nya byggnaderna ska 
gestaltas så att de annonserar den nya bebyggelsen 
i Riksby, till exempel genom en högre höjd. 
Möjligheterna att integrera en allmän hissförbindelse 
i den nya bebyggelsen ska undersökas. 

I gällande översiktsplan är Huvudstaleden (från Pampas 
under Huvudsta med en förlängning via Ulvsunda 
industriområde till Brommaplan) utpekad som ett 
möjligt trafi kobjekt för framtida utbyggnad. Delar av 
sträckningen passerar genom programområdet. Dess 
aktualitet och eventuella anslutning vid Brommaplan 
måste utredas inför kommande detaljplanearbete då 
platsen har strategisk betydelse för utveckling av ny 
bebyggelse.

Befi ntliga tennisbanor ligger på en central plats 
med närhet till kollektivtrafi k vilken är lämplig att 
pröva för bostäder. Lokalisering av idrottshallar 
och anläggningar för till exempel tennis och 
annan idrottsverksverksamhet ska studeras inom 
programområdet.

T
Abrahamsberg

T

T

S
Nor

S

Förtätning med fl erbostadshus föreslås mellan den 
befi ntliga bebyggelsen och Glia koloniområde. 
Hushöjderna kan utföras i tre till fem våningar. 
Antal våningar och hänsyn till koloniområdet som är 
kulturhistoriskt värdefullt behöver studeras vidare i 
fortsatt detaljplanearbete.

Orienteringskarta: Aktuellt område i den nya stadsdelen.
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Del av Riksby friområde
Den norra delen av Riksby friområde utgörs bland 
annat av en öppen gräsbevuxen yta omgärdad av mer 
kuperad terräng och koloniområden. I anslutning 
till den före detta start- och landningsbanan föreslås 
en stadspark. Ny bostadsbebyggelse, organiserad i 
halvöppna kvarter i fyra till fem våningar, föreslås 
söder och nordväst om parken. I området fi nns 
fornlämningar som behöver utredas närmare i 
kommande planarbete bland annat med utgångspunkt 
i underlag från arkeologiutredning.

I området där delar av Norra Riksbys skogsklädda  
höjder fi nns är terrängen kuperad med klippblock och 
hällar. Vegetationen utgörs av blandskog med inslag av 
ekar.  I sluttningarna mot söder och nordväst föreslås 
bostadsbebyggelse i en öppen struktur, varsamt 
inplacerad i terrängen. Marken längs Sommarvägens 
förlängning och Linta Gårdsväg lämpar sig för 
fl erbostadshus i fyra till fem våningar medan radhus 
kan prövas på de högre partierna. 

En ny stadspark och aktivitetstråk skulle bli ett viktigt 
tillskott av aktiviteter och rekreation för boende i 
Riksby och omkringliggande stadsdelar. Möjligheten 
att utnyttja delar av området som golfbana kommer 
dock att försvinna på grund av föreslagen bebyggelse. 
Stadsparken, aktivitetsstråket och koloniområdena  
är viktiga utgångspunkter när bebyggelsen och 
kvartersstrukturen planeras och gestaltas.

Delar av norra Riksby friområde angränsar till De 
Geermoräner som har förklarats som  riksintresse 
och är en del av områdets identitet, se karta på sidan 
48. Kommande planarbete behöver ta hänsyn till 
detta samt att utvecklingen kan bidra till att dessa 
synliggörs.

I ett område (se skrafferad yta i orienteringskartan 
ovan) vid den före detta landningsbanan fi nns en 
lågpunkt där det bedöms mest lämpligt att placera en 
pumpstation för vatten och avlopp Här fi nns också 
behov av en anläggning för fördröjning av dagvatten.

Orienteringskarta: Aktuellt område i den nya stadsdelen.
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Linta Gårdsväg/Kvarnbacksvägen 
Området utgörs av en skogsklädd höjd med 
huvudsakligen gran och tall och inslag av ekar. Väster 
om höjden öppnar sig ett dalstråk som domineras av 
befi ntliga verksamheter; Lintaverkens storskaliga 
anläggning och Plantagens butiksbyggnad.

Ett område med verksamheter föreslås i de 
bullerutsatta delarna närmast fl ygplatsen, sydväst 
om Linta Gårdsväg. Ett utbud av olika verksamheter 
ska eftersträvas som kan bidra till en varierad och 
levande stadsmiljö - kontor, lätt industri, handel 
samt anläggningar för idrott och kultur. För att skapa 
attraktiva målpunkter och nya mötesplatser i området, 
både för nya invånare i Bromma och för besökare 
från andra delar av staden, föreslås att anläggningar 
för idrott och publika aktiviteter förläggs i anslutning 
till aktivitetsstråket. 

Verksamheterna ska fungera som avskärmning av 
markbullret från fl ygplatsen. Byggnadernas höjd kan 
variera men högre bebyggelse ska eftersträvas mot 
Linta Gårdsväg för att bland annat få en effektivare 
bulleravskärmning.

De föreslagna kvarteren mot koloniområdet kan med 
fördel planeras för bostadsbebyggelse då de ligger 
utanför fl ygbullrets infl uensområde (se sidan 44).

Kvarnbacksvägen föreslås få en karaktär av en 
stadsgata med bostadsbebyggelse på vägens norra 
sida mellan Hemslöjdsvägen och Linta Gårdsväg. 
Bebyggelsen ska anpassas till den kuperade 

terrängen och ges en halvöppen kvartersstruktur för 
att möjliggöra genomblickar till den bakomliggande 
naturmarken.

Det öppna landskapsrummet tillåter en större skala 
närmast Kvarnbacksvägen, med en byggnadshöjd om 
sex till åtta våningar, medan övrig bebyggelse föreslås 
bli lägre. Vid korsningen Kvarnbacksvägen/Linta 
Gårdsväg kan högre bebyggelse prövas för att markera 
platsens betydelse i stadsrummet. Hur korsningen ska 
utformas trafi ktekniskt behöver studeras noggrannare 
i det fortsatta arbetet.

Befi ntliga verksamhetslokaler i området skulle 
kunna omvandlas till bostadsändamål. Kommande 
detaljplanearbete bör utreda möjligheter till såväl  
omvandling som nybyggnation. 

Med anledning av nuvarande kapacitetsbrist för 
grundskoleplatser bör möjligheten att inrymma en 
skola i området studeras i kommande detaljplanearbete.

Fjärrvärmeledning och tekniska anläggningar
Fortum Värme planerar byggnation av en 
fjärrvärmeledning utmed Bromma fl ygplats och längs 
Linta Gårdsväg enligt programförslagets sträckning. 
I området kring korsningen Kvarnbacksvägen/ 
Linta Gårdsväg fi nns behov av en pumpstation som 
försörjer en ny ledning samt en sammankoppling av 
befi ntliga ledningar längs Kvarnbacksvägen.  Behov 
för genomförande och placering av ledning och 
pumpstation hanteras i kommande detaljplanearbete 
och samordnas med  Fortum. Pumpstationen bör 
integreras som en del av kommande stadsutveckling 
i området. En placering närmare rekreationsområdet 

Orienteringskarta: Aktuellt område i den nya stadsdelen.

kring Lillsjön kan prövas om pumpstationen utformas 
så att den tillför ytterligare ett värde i området, 
exempelvis genom vistelseytor i form av sittgradänger.

I ett område (se skrafferad yta i orienteringskartan 
ovan) vid den före detta landningsbanan fi nns en 
lågpunkt där det bedöms mest lämpligt att placera en 
pumpstation för vatten och avlopp Här fi nns också 
behov av en anläggning för fördröjning av dagvatten.
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